
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

A paksi bogrács titkáról mesél 
Bach Ferenc rézmûves  Portrénk a 15. oldalon

XIX. ÉVF. 17. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. SZEPTEMBER 10.

NYUGDÍJAS HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!

Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

49 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Pillanatfelvétel a ‘70-es évekbõl, a felújítás
elõtti állapotról és a megújult fõutcáról.

Útavató ünnepség
Szeptember 12-én, vasárnap egész napos
útavató ünnepségre vár minden érdeklõ-
dõt a polgármesteri hivatal elõtti térre
Paks város önkormányzata és a felújítást
kivitelezõ TEERAG-ASDAG Kft. 

Délelõtt 9 órától az Adidas Streetball
Challenge küzdelmei zajlanak majd: az or-
szágos streetball bajnokság paksi helyszí-
néül a megújult fõutcát választották. Több
kosárpalánknál és egy centerpályán pattog
majd a labda, egészen délután háromig. 

Zeneszó mellett kezdõdhet a bajnokság:
tíz óráig a Roger Schilling Zenekar mûso-
ra tölti be a teret, majd a sportesemény vé-
géig kézmûves foglalkozások, ügyességi
játékok (csuhébaba készítés, bõrözés,
hímzés, gyöngyfûzés, íjászat, Ökocsiga
játszótér) várják az érdeklõdõket.   

17 órakor a Vetõvirág népzenei együttes
lép fel, majd a Kajdacsi Néptáncegyüttes.
Hatkor következik a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról, a Pro Artis mû-
vészeti iskola jelenlegi és egykori tanítvá-
nyainak elõadásában. 

19.45-kor köszöntõt mond Hajdú János
polgármester, valamint a TEERAG-
ASDAG Kft. képviseletében Matula Zita
cégvezetõ és dr. Zöller Katalin szóvivõ. 

Ugye eljössz még? – az este nyolc órakor
fellépõ Karthago együttes koncertje zárja
majd a fõutca avatóünnepségét. 
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: szeptember 24.

Paksi Hírnök

Önkormányzati választások 2010

A választások közeledtével
egyre többen keresték és
buzdították, hogy vállalja a
jelöltséget, így indokolta az
október 3-ai választásokon
polgármesterjelöltként való
indulását Kozmann György. 

Az egykori olimpikon hozzá-
tette: úgy gondolja, itt az al-
kalom, hogy meghálálja szü-
lõvárosának, amit eddig ka-
pott. – Paksi vagyok, itt nõt-
tem fel, sokat kaptam a vá-
rostól – fogalmazott. Hozzá-
tette, hogy számára fontos a
függetlenség, szeretné távol
tartani magát az országos

pártpolitikától. A polgármes-
teri székért független jelölt-
ként száll harcba a Paksi Lo-
kálpatrióták Egyesületének
támogatásával, melynek ve-
zetõi, tagjai társaságában tar-
tott sajtótájékoztatót a Duna
Hotelben. Elmondta, hogy a
Lokálpatrióták programját
megismerte, annak legtöbb
elemével  azonosulni tud, hi-
szen abban is a helyi értékek,
helyi érdekek a hangsúlyo-
sak. Közösen mutatták be a
Paks Kártyát valamint a Paks
Nyugdíjas Kártyát is, amelyet
Kozmann György megválasz-
tása esetén szeretne bevezet-

ni. A Paks Kártya kedvez-
ményt biztosít majd minden
tizennegyedik életévét betöl-
tött paksi lakosnak a város ál-
tal mûködtetett kulturális és
szabadidõs program árából,
sporteseményekre szóló belé-
põdíjból. A nyugdíjaskártya
még nagyobb kedvezményt
nyújt majd, mert a nyugdíja-
soknak megkülönböztetett fi-
gyelem jár, emelték ki a saj-
tótájékoztatón. 

Kovács Sándor, a Paksi Lo-
kálpatrióták Egyesületének
elnöke aláhúzta, hogy az ed-
digi eredmények elismerése
mellett szükség van Pakson új

gondolatokra, új vezetésre.
Mint mondta, Kozmann
György egy márkanév, az ál-
taluk támogatott jelölt fiatal,
ambiciózus. 

Kozmann György a városve-
zetéshez szükséges tulajdon-
ságokról szólva úgy fogalma-
zott, egyik része emberi, a
másik szakmai és ez tanulha-
tó, hiszen senki sem születik
polgármesternek. Beszélt ar-
ról, hogy 2008-ban felhagyott
a sporttal, azóta két vállalko-
zást alapított, egyet Budapes-
ten, ez gyermekeknek szóló
sportprogramok szervezésé-
vel foglalkozik, egyet Pakson,
ami a környezetvédelem terén
tevékenykedik.                   

Vida Tünde

Kozmann György polgármesterjelölt

Köszönöm a választóknak,
hogy szép számmal a Fidesz-
KDNP jelöltjeit támogatták
kopogtatócéduláikkal, lehe-
tõvé téve, hogy induljunk a
helyhatósági választásokon –
mondta el Hajdú János, a
szervezet polgármesterjelölt-
je azon a sajtótájékoztatón,
ahol bemutatták programis-
mertetõ kiadványaikat.

Paks város jövõje 2010-2014.
címmel készültek el a Fidesz-
KDNP választási programis-
mertetõi, a kiadványok vala-
mennyi háztartásba eljutnak a
napokban. Hajdú János leg-

fontosabbnak a lakosság hite-
les, a valós városi helyzeten
és reális jövõtervezésen ala-
puló tájékoztatását tartja. Ki-
emelte, az önkormányzati vá-
lasztás jelöltjei – különösen a
gyakorlattal, tapasztalattal
nem rendelkezõk  – számára
szívesen nyújt segítséget a hi-
vatal. Munkatársai, a jelöltek
tárgyi tudását elõsegítendõ,
információt adnak többek kö-
zött a közbeszerzésekrõl, a
helyi vállalkozásokról, a hi-
vatal, az önkormányzat mû-
ködésérõl. 
– Nagyon fontosnak tartom,
hogy a városban továbbra is

rend és rendezettség legyen,
jellemezve a hivatalt, az ön-
kormányzat háza táját és az in-
tézményeket. Kiszámítható és
ellenõrizhetõ gazdálkodást kí-
vánunk folytatni a jövõben is,
és nem szeretnénk többet ígér-
ni a választóknak annál, mint
ami a lehetõségekkel össz-
hangban van – emelte ki Haj-
dú János. 
A polgármesterjelölt a köz-
nyugalom érdekében óvta a ri-
válisokat a látványpolitizálás-
tól, de köszönetet is mondott
az eddigi kulturált kampá-
nyért. 

Dallos Szilvia

Programot hirdetett a Fidesz Polgári Pikniket tartott a Fi-
desz és a KDNP helyi szerve-
zete a Duna-korzón. A negye-
dik alkalommal megrendezett
találkozón most is a kikapcso-
lódásé volt a fõszerep, ám a kö-
zelgõ önkormányzati választá-
sokkal kapcsolatos feladatok-
ról is szó esett. Bordács József,
a Fidesz paksi csoportjának el-
nöke elmondta, hogy az ajánló-
szelvények gyûjtésével igen te-
vékeny idõszakon vannak túl,
de már készülnek a lakossági
fórumokra. A kampányt szep-
tember végén egy nagyrendez-
vénnyel zárják, a programokról
a helyi médián keresztül tájé-
koztatják a választókat. -gy-

Utoljára ülésezik szeptember 15-én, délután két órai kezdettel a
mandátumától rövidesen búcsúzó jelenlegi képviselõ-testület. A
tanácskozáson szó lesz többek között az ez évi költségvetés elsõ
félévi végrehajtásáról, beszámoló hangzik el a város 2007-2013.
évi gazdasági programjának idõarányos teljesítésérõl, és alapítvá-
nyi támogatások jóváhagyásáról is döntenek a városvezetõk. Az
ülést a TelePaks Kistérségi Televízió élõben közvetíti.  
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Pakson is leadták a kopogtatócé-
dulákat, összeállt, kikre szavaz-
hatunk október 3-án. A hetes
körzet kivételével mindenhol öt
jelöltre voksolhatnak Pakson a
választók, a polgármesterségért
hárman szálltak versenybe. Míg
2006-ig tíz, idén nyolc szavazó-
körre osztották a várost. Jelölõ
szervezet most is, akárcsak négy
éve a Fidesz-KDNP, a Paks Vá-
rosért Mozgalom és a Paksi Lo-
kálpatrióták Egyesülete. A balol-
dali jelöltek 2006-ban az MSZP-
SZDSZ koalíció, most a Balol-
dali Összefogás színeiben száll-
nak ringbe. Új jelölõszervezet a
Jobbik Magyarországért Mozga-
lom, õk egy híján mind a nyolc
körzetben indítanak jelöltet, õk

jelölték a legtöbb nõt is, szám
szerint négyet. 2006-ban négy
független képviselõjelölt is ösz-
szegyûjtötte a megfelelõ számú
kopogtatócédulát (késõbb egyi-
kük sem jutott be a testületbe),
idén egy függetlenre sem sza-
vazhatunk. 

Cigány és német kisebbségi
képviselõválasztást is kitûztek
október 3-ára. A választói jegy-
zékbe felvett, magát cigány
nemzetiségûnek valló 218 vá-
lasztópolgár 16 jelölt közül vá-
laszthat. 133 német nemzetiségû
szavazó 7 jelöltre voksolhat. Ér-
dekesség, hogy négy éve épp
fordított volt az arány: 252 né-
met és 153 cigány szavazó vetet-
te fel magát a jegyzékbe.

Lezárult a jelöltállítás

A napokban ért véget a XV. Országos
Fõépítészi Konferencia, egy magas szin-
tû szakmai találkozó. A vendégek a záró
napon – egymástól függetlenül – megdi-
csérték a várost: rendezettnek, az épített
környezetet ízlésesnek, a szolgáltatáso-
kat magas színvonalúnak értékelték.  A
dicséret minden városlakónak – vállalko-
zóknak, intézményeknek, társadalmi
munkát végzõ civil szervezeteknek…
hosszan sorolhatnám – és a városveze-
tésnek szól – így látja a várost Hajdú Já-
nos, egyetértésben a város vendégeivel,
majd utalva hitvallására, példaképére,
így folytatja:

– Néhány éven belül Paks életében új
korszak kezdõdik: az atomerõmû-bõvítés
lázában fog égni a város. Szeretnék úgy
megfelelni a változó körülményeknek,
ahogy a reformkor politikusai tették: a he-
lyi, közösségi érdekeket szem elõtt tartva
meghozni a döntéseket.

Szeretném, ha a jelenlegi átlátható, poli-
tikailag tiszta képlet mentén szervezõdne
a közélet. Reális célok és lehetõségek sze-
rint kell jövõt tervezni. A jelenlegi képvi-
selõ-testület hétéves gazdasági programjá-

nak céljai helytállóak. A program a közal-
kalmazottak és köztisztviselõk hatékony
közremûködésével valósítható meg. Ki
kell használni, meg kell erõsíteni a városi
adottságokat, hiszen manapság Paks kezdi
megmutatni kulturális sokszínûségét – ne
gyengítsük a meglévõ lehetõségeket azzal,
hogy újakat próbálunk érvényre juttatni –
közpénzen. 

Következetességre törekszem, szeretem
a rendet magam körül – a környezetem
szigorúnak tart. A képviselõ-testületnek és
a polgármesternek – munkája során –
húszezer ember és közel kétezer vállalko-
zás érdekeit kell szem elõtt tartani. A fel-
újításra váró mellékutcák pontosan annyit
jelentenek, mint a fõutca-rekonstrukció, a
paksi polgárok, a helyi kisvállalkozók és
szolgáltatók ugyanolyan értékesek, mint a
nagyvállalkozók. Döntéseinket a megfon-
toltság, néhány esetben – felelõs emberhez
illõen – az óvatosság jellemzi. Deák Fe-
rencet idézem:

„Az óvatosság, még ha túlzott volna is,
mindig figyelmet érdemel, mert a túlzott
merészség több kárt okozhat, mint a túl-
zott óvatosság.”

Hajdú János – Fidesz-KDNP

Három polgármesterjelölt méreti meg magát október 3-án, akiket arról is kérdeztünk: hogyan látják a várost, amit vezetni kíván-
nak, milyennek szeretnék látni négy év múlva, s hogy polgármesterként mit tartanának szem elõtt. Készültek fotók is a nyilatko-
zók útmutatása alapján, s az is kiderül: miért éppen azt a helyszínt választották. Következzenek a jelöltek ábécé sorrendben: Haj-
dú János (Fidesz-KDNP, a Paks Városért Mozgalom támogatásával), Kozmann György (független, a Paksi Lokálpatrióták Egye-
sületének támogatásával), Mezõsi Árpád (a Balközép Szövetséget alkotó MSZP és Városunkért Jövõnkért Egyesület színeiben).

Nekem Deák Ferenc a Politikus. Okos,
tisztességes, hazaszeretõ ember. Minden
esetben az igazságra, a megoldásra töreke-
dett úgy, hogy az elveihez szilárdan ra-
gaszkodott. Soha, senkinek nem kötelezte
el magát. Számomra õ a mérce, még ha
nem is mérhetem össze vele magam. 

Hétfõn megkezdõdnek a vá-
lasztókörzetenként tartott fóru-
mok a paksi televízió csatorná-
ján, ahol megismerhetik az
adott körzetben induló képvi-
selõjelölteket. Este fél héttõl
kezdõdõen a jelöltek bemutat-
kozását láthatják, majd a hét
órás híradó után következik a
vitafórum a választókörzetek
sorrendjében, az alábbi napo-
kon: 

1-es választókörzet: 13-án
2-es választókörzet: 15-én
3-as választókörzet: 17-én
4-es választókörzet: 20-án
5-ös választókörzet: 22-én
6-os választókörzet: 24-én
7-es választókörzet: 27-én
8-as választókörzet: 29-én 

A cigány kisebbségi önkor-
mányzati jelöltek vitafóruma 23-
án, a német kisebbségi önkor-
mányzati jelölteké pedig szep-
tember 28-án lesz ugyancsak a
híradó után. A polgármesterjelöl-
tek vitáját szeptember 30-án kö-
vethetik majd nyomon. 

Vitafórumok a TelePakson

Az összes önkormányzati vá-
lasztáson indulóval találkoz-
hatnak a Paksi Hírnök követke-
zõ, szeptember 24-én megjele-
nõ számában, amelyben a pol-
gármesterjelöltek mellett meg-
találhatják majd választókörze-
tenként az indulók bemutatko-
zását, továbbá a kisebbségi ön-
kormányzati jelölteket is. 
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Amikor idelátogató barátaimmal a vá-
rosról beszélgetünk, általában két do-
logra kapják fel a fejüket: az egyik,
hogy a város milyen jelentõs költségve-
tésbõl gazdálkodik, a másik, hogy a vá-
ros arculatán, az utcák jelentõs részé-
nek állapotán, vagy éppen a város pol-
gárait szimbolikusan megjelenítõ vá-
rosházán miért nem lehet mindezt ész-
revenni. 

Szeretném négy év múlva a paksi em-
bereket a mainál elégedettebbnek látni,
mondja Kozmann György. Nem csak
azért, mert jobb utakon járhatnak, vagy
mert az általam bevezetni kívánt Paks
Kártya és Paksi Nyugdíjas Kártya jelen-
tõs megtakarítást hozhat az itt élõk szá-
mára. Ezek eszközök, hogy a paksiak
büszkék lehessenek arra, hogy itt élnek.
Ehhez szükség van arra, hogy az atom-
erõmû új blokkjainak megépítésével járó
feladatokat a város – a paksiak érdekeit
maximálisan szem elõtt tartva – hibátla-
nul megoldja. Szeretném, ha a város in-
frastruktúrája felkészülne arra, hogy az
itt élõ emberek száma az építkezés miatt
jelentõsen megnövekszik majd, de azt

sem szabad megengedni, hogy a helyben
mûködõ többi vállalkozásra ne fordít-
sunk kellõ figyelmet. 

Azt szeretném, ha a paksiak azt érez-
nék: a város vezetése a mainál jobban tö-
rõdik velük. Olyan polgármester akarok
lenni, aki az emberekkel közvetlen, min-
dig megszólítható, akinek fontos a pár-
beszéd az itt élõkkel. A polgármester
sem tud mindenki baján segíteni, de az
empátia, a másik ember megértése és
meghallgatása is nagy segítség lehet. Ha
megválasztanak, elõször is a hivatal
szakembereivel egyeztetek elképzelése-
imrõl. Persze ez mit sem fog érni akkor,
ha a képviselõ-testület többsége nem áll
mellém. Tudom, hogy egy kisebb, éppen
ezért politikailag nehezebben kezelhetõ
testület létrejötte várható, de úgy gondo-
lom, hogy személyemmel és politikai
függetlenségemmel elfogadható leszek
minden oldal számára. 

A városvezetés tanulható és nem egy-
személyes feladat. Sokkal nagyobb fel-
adatnak érzem, hogy polgármesterként is
kivívjam a paksiak szeretetét, megbecsü-
lését. 

Kozmann György – független

Meghatározó helyszín az életemben az
Atomerõmû Sportegyesület csónakháza
és a Duna-part, ahol annyiszor vízre száll-
tam. Itt edzõdtem nem csak testileg, lelki-
leg is, itt nõttem fel, itt tanultam meg küz-
deni a céljaimért. Ennek a helynek, s a
hozzá kapcsolódó embereknek köszönhe-
tem, amivé váltam.

Fontos hely számomra az iskola, s nem
csak szülõként és pedagógusként. Hi-
szem, hogy amilyen a ma iskolája, olyan
lesz a jövõ országa, s amilyen a ma paksi
iskolája, olyan lesz városunk, Paks jövõ-
je – rajtunk is múlik. Ezen a területen a
legkönnyebb leépíteni, bezárni, amivel
sosem értettem egyet. Mindig is a kisebb
oktatási intézményeket szorgalmaztam,
hogy Pakson ne nagy iskolák legyenek,
hanem családias léptékû intézmények,
mert ott van igazán lehetõség a nevelésre,
oktatásra – vázolja Mezõsi Árpád. 

Paks egy barátságos, élhetõ, rendezett
kisváros – nagyvárosi lehetõségekkel.
Négy év múlva is békés, biztonságos kis-
városnak szeretném látni, amely megfe-
lelõ ellátórendszert mûködtetve megadja
a gondoskodás lehetõségét mindenkinek,
nem hagyja magára polgárait, legyen az
idõs vagy fiatal. Ahol összhangban van-
nak az önkormányzat, az atomerõmû és a
civil szervezetek biztosította lehetõsé-
gek. 

Ötlettel teli, s városunk polgárainak
egyetértésével azokat meg is valósító,
közösségért dolgozó, egységet teremtõ

polgármester leszek, ha megtisztelnek
bizalmukkal, aki a paksiak érdekét tartja
szem elõtt. Ezt akkor lehet véghez vinni,
ha az itt élõket is bekapcsoljuk a város
irányításába, s véleményükre, javaslata-
ikra már akkor is számítunk, mielõtt még
nekifognánk a megvalósításnak, hiszen
nem csak a testületben helyet foglaló 11
képviselõnek lehetnek jó ötletei. Ha
megértetjük, hogy mit miért teszünk, mi-
ért van az adott döntésre szükség, mi az,
amire az adott évben van lehetõségünk,
mi az, amire a késõbbiekben, akkor vé-
gigvihetõ egy program, hiszen valóban
széles társadalmi alapokon nyugszik, és
sokak felhatalmazását tudhatja maga
mögött. 

Megteremtem a képviselõ-testületben
az összhangot. Frakcióra és pártállásra
való tekintet nélkül, bevonom az ellenzé-
ket a közös munkába, akkor is, ha nem
tagjai a többséget alkotó koalíciónak, s a
város vezetése során nem ellenfeleket lát-
nék bennük. 

Vallom, csak így szabad várost vezetni:
a közösségért, a közösséggel együtt,
meghallgatván az embereket. 

Mezõsi Árpád – MSZP–VJE

Kedves pontja a városnak a Deák iskola al-
só tagozata, Paks elsõ népiskolája, s nem
csupán azért, mert tanítóként 35 éve ezt vá-
lasztottam hivatásom helyszínéül. Itt ér
össze a régi és az új Paks, a hagyomány és
a 21. századi jelen: egyik oldalon a Kápol-
na utca, míg másikon az atomerõmûvet is
szimbolizáló Energetikai Szakközépiskola. 
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Atomerõmû

Az elsõ nyílt napot 2000-ben
rendezte a paksi atomerõmû
azzal a céllal, hogy a kör-
nyékben élõk saját szemük-
kel lássák, mi folyik a falak
között, milyen a „kertek
alatt” mûködõ nukleáris léte-
sítmény. Idén az a különleges
helyzet állt elõ, hogy a házi-
gazda Paks kapott meghí-
vást. 

Mint Mittler István kommuni-
kációs igazgató elmondta, több
száz, újabban nagyjából két-
ezer vendég fogadásáról, szó-
rakoztatásáról gondoskodnak.
Nemcsak a nyílt napról van
szó, hiszen oda minden alka-
lommal ötszázan mehetnek,
hanem a családi napról is, ami-
nek egyre nagyobb a népszerû-
sége, ilyenkor ugyanis az
atomerõmûben dolgozók hoz-
zátartozóit fogadják. Az érdek-
lõdést jelzi, hogy fél óra alatt
elkelt ezerötszáz jegy a prog-
ramra. 

A nyíltság az elfogadottság
alapfeltétele, indokolta az effé-
le programok szükségességét
Süli János vezérigazgató, aki a
vendégeket köszöntötte. Mint
mondta, nem mindegy, hogy a
helyben élõk elfogadják, befo-
gadják-e az atomerõmûvet.
Mint mondta, ha a környékbe-
liek nem aggódnak, az máso-
kat is megnyugtat. – A jövõnk

záloga az elfogadottság –
mondta hozzátéve, hogy ehhez
az ad biztosítékot, ha jól üze-
meltetik a meglévõ négy blok-
kot. A bõvítéssel kapcsolatos
elõkészületek a váltások miatt
az utóbbi idõben lelassultak,
mondta el Süli János. A tulaj-
donos Magyar Villamos Mû-
vek Zrt. vezetése az elmúlt
pénteken Pakson járt, a mun-
kabizottságok beszámoltak az
eddig végzettekrõl, számolt be
a vezérigazgató és azt is hozzá-
fûzte: bízik benne, most már
ismét felpörög majd az elõké-
szítés. 

Paks sem késlekedhet a felké-
szüléssel, derült ki Hajdú Já-
nos szavaiból. A város polgár-
mestere, aki a paksi vendégse-
reg nevében megköszönte az
erõmû meghívását, lapunknak
elmondta, hogy a Lévai Pro-
jekthez kapcsolódva a város is
elkezdte a felkészülést. Meg-
bíztak egy szakértõ céget,
hogy térképezze fel a meglévõ
erõforrásokat, vázolja fel a fel-
adatokat. Ilyen az infrastruktú-
ra- és intézményfejlesztés, te-
lek- és lakáskialakítástól kezd-
ve a közbiztonság fenntartásá-
ig számos van. A tanulmányt
az Econo Consult Kft. hónap
végéig készíti el.

Nem volt rossz – mondta moso-
lyogva Csobán János a kisvo-

natról le-
s z á l l v a .
Miként a
Deák Fe-
renc Álta-
lános Is-
kola hete-
dik osztá-
lyos diákja

elárulta, hallott már ezt-azt az
atomerõmûrõl, hiszen az édes-
apja mûvezetõként dolgozik ott.
Õ maga nem ide készül, köz-
gazdász vagy jogász szeretne
lenne. – Szerintem jó, hogy itt
van Pakson, mert úgy tudom,
hogy összesen négyezer ember-
nek ad munkát – mondta a nuk-
leáris létesítményrõl. A bõvítés-
rõl is hallott, amit jó ötletnek
tart, mert akkor – ahogy mond-
ta – sokkal többen költöznek
majd ide, Paksra.

H e i s l e r
Gábor az
erõmûben
dolgozik,
s z e r e t t e
volna fiát
és felesé-
gét a csalá-
di napon

elvinni a munkahelyére, de ott
hamar betelt a létszám, így ka-
póra jött, amikor az óvodában
lehetõségük nyílt erre. – Ne-
künk nem újdonság, de azok-
nak, akik nem járnak ide, bizto-

san nagyon nagy élmény. Ha te-
hetjük, minden évben eljövünk,
mert Bálint szereti ezeket a
programokat, különösen kisva-
súttal bemenni az erõmûbe, így
azt mindig beiktatjuk – fogal-
mazott. Mint felesége,
Heislerné Ledneczki Edit
mondja, sok érdekes látnivaló
van, észrevétlenül gyarapítják
tudásukat a gyerekek. 

Lisztmájer
Á d á m n é
tõsgyöke-
res paksi,
de elõször
járt az
atomerõ-
m û b e n .
Többször

készült már, de valahogy min-
dig meghiúsult, így most külön
öröm, hogy a Kertbarát Kör
tagjaként erre lehetõsége nyílt.
– Nekem nagy élmény, eddig
csak a tévébõl és a rádióból is-
mertem – kezdte. – Biztonsá-
gosnak, szépnek látom. Nekem
tetszett, szépek az épületek, a
parkok, tette hozzá. Amikor fel-
építették, akkor nem kérdezték
a paksiakat, nem örültünk, de
megbékéltünk vele, emlékezte-
tett. Ellátja árammal az orszá-
got, de nekünk többet jelent.
Szórakozást, kultúrát, sportot,
sorolta. – Büszkék lehetünk rá –
mondta végül.        Vida Tünde

Vendégségbe várták Paksot

A hazai borok, a környezet-
védelem és a biztonságos
közlekedés népszerûsítését
célozza a Magyar Borok Út-
ja Rally, amelynek váro-
sunk idén is egyik állomása
volt. A 15. alkalommal meg-
rendezett jubileumi rali a
„legek” versenye volt, idén
járták be a legrövidebb tá-
vot a résztvevõk, viszont
most látogattak el a legtöbb
pincészetbe.  

A Ferjáncz Attila autóversenyzõ
és Regõci Attila pr-üzletember
nevéhez fûzõdõ rendezvény
másfél évtizede rajtolt elõször
negyven autóval, amit mára bõ-
ven túlszárnyalnak, idén közel
száz versenyzõpárossal zajlott a
rali. Az autós borút minden al-
kalommal másfelé vezet, hiszen
a program fõként arra hivatott,
hogy népszerûsítse a pincésze-
teket és a magyar nedûket. Eb-
ben az esztendõben a balaton-

boglári, a villányi és a szekszár-
di borvidéken kalandoztak a ra-
lisok, közöttük közéleti, üzleti,
mûvészeti, sport- és médiasze-
mélyiségek. Huszonkét pincé-
szet borait kóstolhatták meg a
versenyzõk az exkluzív túrán,
miközben figyelemmel kellett
lenniük a biztonsági elõírások
betartására, útjukon sebesség-
mérésre és alkoholszondázásra
számíthattak. A 730 kilométeres
autós bortúra során játékos fel-

adatokat is teljesíteniük kellett.
Pakson ügyességi próba, más
helyszíneken hordógurítás, ta-
licskatolás, célba dobás és
KRESZ-teszt várt rájuk. Hagyo-
mányaihoz hûen karitatív célt is
szolgált a program, a borárve-
rés, borverseny és tombola be-
vételébõl és adományokból a
borsodi árvízkárosultakat segí-
tik, illetve az Egészség Hídja
Összefogás Egyesületet támo-
gatják. A Paksi Atomerõmû Zrt.
a Magyar Borok Útja Rally
arany fokozatú támogatója. 

-gyöngy-

A borok útján
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A háromnapos tanácskozás el-
sõ állomásán, Györkönyben
arról folytattak a jövõépítés
kapcsán többek között „PÁR-
BESZÉD”-et (ahogy azt a prog-
ramban feltüntették), hogy va-
jon szükség lesz-e a falusi kör-
nyezetre és valójában miért…
Másnap az Erzsébet Szállóban
Vizi E. Szilveszternek, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
volt elnökének elõadása nyi-
totta meg a konferenciát, ahol
szociológus, építész, számos
szakmai szervezet és miniszté-
rium képviselõje szólalt fel.
Mivel a mondás szerint csak
az a táj válik igazi úti élmén-
nyé, amit te magad bejársz, a
konferencia résztvevõi nya-
kukba vették a várost, és egy
belvárosi séta során ismerked-
tek Pakssal, egy kicsit más-
ként. Horváth András fõépí-
tész és Klenk Csaba építész
vezetésével járták be a várost,

s õriztek meg emlékükben
akár egy kedves kis utcát, ami-
re az idegen szemével csodál-
koztak rá. A séta a Paksi Kép-
tárban ért véget, ami ugyan-
csak építészeti csemegének
számít (még az Európai Unió
kortárs építészeti díjára is je-
lölték), ahol a „Térépítés Eu-
rópában” címû kiállításon 66
európai térátalakítást követ-
hettek nyomon. A tanácskozás
utolsó napja is tartogatott
meglepetéseket: a konferencia
záró programjaként Lussoni-
umba kirándultak, ahol római
ételek várták õket a szabadban
és szakemberek kalauzolásá-
val járták be az egykori római
erõd helyszínét. 

A XV. Országos Fõépítészi
Konferencia résztvevõi emlé-
ket is hagytak maguk után: a
Jézus Szíve templom elõtti
parkban elültették a konferen-
cia emlékfáját. 
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Miként válik közösségteremtõvé egy település?
Paks és Györköny volt a házigazdája a XV. Or-
szágos Fõépítészi Konferenciának, amit még az
augusztus végi napfény kísért. Mintegy 180 szak-
ember érkezett a már megújult arcát mutató Er-
zsébet Szálló falai közé, hogy megvitassák a szak-
mát leginkább érintõ kérdéseket, és hogy együtt
gondolkodjanak arról: miként is válik élhetõvé,
közösségteremtõvé egy település. 

A Pedagógiai Szakszolgála-
tokra vonatkozó új rendelet,
a finanszírozás lehetõségei.
Egyebek mellett ezekrõl is
szó volt azon a szakmai kon-
zultációs napon, amelyet a
Nemzeti Erõforrás Miniszté-
riuma és a Fogyatékos Sze-
mélyek Esélyegyenlõségéért
Közalapítvány szervezett egy
sorozat részeként városunk-
ban a Paks Térségi Pedagógi-
ai Szolgáltató Központtal
együttmûködve.  

Az új rendelet egyebek mellett
meghatározza az iskola-pszi-

chológiai ellátás kereteit, to-
vábbá kimondja, hogy minden
ötéves gyermeknél el kell vé-
gezni a logopédiai szûrést.
Meghatározza a sajátos nevelé-
si igény megállapítását vagy
kizárását célzó szakértõi és re-
habilitációs bizottsági vizsgá-
lat eljárásrendjét. A vizsgálat
egy központilag elkészített
nyomtatványon kezdeményez-
hetõ, amelynek kitöltésében
köteles segíteni az óvoda, isko-
la, és amely az eddigieknél
részletesebb információkat tar-
talmaz a gyermekrõl. A szak-
szolgálatok finanszírozásáról,

ezen belül a kistérségi feladat-
ellátásról dr. Gergõné Babina
Jusztina, a Marcali Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat ve-
zetõje tartott tájékoztatót. El-
mondta, hogy a települési ön-
kormányzatoknak törvényi kö-
telezettsége a pedagógiai szak-
szolgálati feladatellátás bizto-
sítása. Ha ezt kistérségi társu-
lásban oldják meg, hozzá kell
járulniuk a szolgáltatás fenn-
tartásához, ugyanis figyelembe
véve a finanszírozó feltétel-
rendszerét, miszerint például a
logopédiai ellátás legalább heti
egy foglalkozást takarjon,

vagy egy terápia legalább hat
alkalomból álljon, a normatíva
nem fedezi a szakszolgálat fel-
adatellátását. A hozzájárulás
mértékérõl a törvény nem ren-
delkezik, ugyanakkor az opti-
mális összeget nehéz meghatá-
rozni. A marcali intézmény ezt
úgy oldja meg, hogy a norma-
tív támogatás és a tényleges
mûködési költség közötti kü-
lönbséget osztják le a 0-18
éves korosztályra, amit aztán
az õ létszámuk arányában vetí-
tenek az önkormányzatokra.
Tapasztalatuk szerint az így ki-
alakult gyakorlat igazságos és
egyértelmû finanszírozást tesz
lehetõvé.   

Kohl Gyöngyi

Szakmai konzultáció Pakson

A konferencián adták át az
Év Fõépítésze díjat, amelyre
ebben az évben Paks város
fõépítészét, Horváth Andrást
tartották a legérdemesebb-
nek. 

Õ az, aki állást foglal adott
esetben apró-cseprõnek tûnõ
ügyekben – legyen az egy mel-
léképület –, s szintén õ, aki a
városképet tán örök idõkre
meghatározó építmények kap-
csán is nevét adja a döntéshez
és felvállalja ennek felelõssé-

gét. Aki már összefüggéseiben
látja, milyen lesz, amikor meg-
újul a történelmi belváros,
vagy a lakótelepi központi park
– amikor a hosszú évek elõké-
születei megelevenednek. A fõ-
építész nem önmagát jeleníti
meg a városban, hanem egy
szemléletmódot próbál követ-
kezetesen közvetíteni, miköz-
ben meg kell találnia a hangot
az önkormányzattal, a lakosok-
kal és szakmaiságát sem té-
vesztheti szem elõl. 

(Folytatás a 7. oldalon.)

Elismerés
a város fõépítészének
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(Folytatás a 6. oldalról)
Egy város sokszínû, befoga-
dónak kell lenni a különféle
elképzelésekkel szemben,
sosem szabad egyféle meg-
oldásban gondolkodni – az
építészet egy szabályok
mentén mûködõ alkotási fo-
lyamat. Vallja, hogy minden
kornak megvan a rá jellem-
zõ építészeti nyelvezete – a
feladat tehát nem a nosztal-
giázás, letûnt korok másolá-
sa, hanem a ránk maradt ér-
tékek megõrzése mellett, sa-
ját nyelvünk kialakítása,
amellyel a most élõk tehet-
nek hozzá valamit a ma vilá-
gához, kreatív, gondolkodó
emberek lévén. 

Soha nem zárulhat le egy
város fejlõdése, egy évtized
– mióta Horváth András be-
tölti e tisztséget – csupán
egy pillanat egy véget nem
érõ folyamatban. Mély se-
beket ejteni azonban egy
pillanat alatt is lehet, mint
azt a 70-es évek városépíté-
si lázának néhány lenyoma-
ta jelzi a fõutcán. A telepü-
lésnek azonban megmaradt
egy egészséges kisvárosi
léptéke, amire nagyon kell
vigyázni, taglalja a fõutca
egy-két emeletes beépítését
hozva például. A 21. század
izgalmas kérdése számára:

miképp telnek meg élettel a
megújuló közterek, hogyan
lehet elérni, hogy az embe-
rek magukénak érezzék, s
szívesen vegyék újra birtok-
ba a nyilvánosság e helyszí-
nét. Hiszen az építészet nem
önmagáért való: ha a tereket
megújítjuk, de a lakosságot
nem tudjuk aktivizálni, ak-
kor fél sikert értünk csak el,
avat be a fõépítészt foglal-
koztató gondolatokba. Ép-
pen ezért számít az ott élõk
véleményére, hiszen õk tud-
ják leginkább, hogyan sze-
retnék használni lakásukon
kívüli életterüket. 

Hogyan viszonyulunk saját
településünkhöz? Ha végig-
járjuk az utcákat gondolat-
ban, akkor vajon az jut róla
eszünkbe, hogy rendezettek
a burkolatok, szép a világí-
tás, ápolt a növényzet –
vagy épp mindebbõl az el-
lenkezõjét látjuk? Mindez
erõsen befolyásolja a város
közéletét. Ha jól csináljuk,
sokat teszünk azért, hogy az
elkövetkezendõ generációk
jobb életminõséget kapja-
nak, taglalja. 

A városról alkotott képün-
ket közösen alakítjuk –
amelyben az építészeknek
fontos, de nem kizárólagos
szerepük van.
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Vajon miképp lehet elérni –
csatlakozván az Év Fõépíté-
szének gondolatához –, hogy a
polgár érezze, hogy részese a
településfejlesztésnek, ami ál-
tal magáénak érzi a települést.
Mint a tanácskozáson kiderült,
a kérdés az ország összes fõ-
építészét foglalkoztatja. – A
váci fõtérnél úgy indítottunk,
hogy szerveztünk egy lakossá-
gi fórumot, hogy egyáltalán
mit csináljunk, nem kész ter-
vekkel álltunk az ott élõk elé.
Milyen magas lesz, milyen szí-
nû lesz, kérdezgették, mire én
azt feleltem, azért vagyunk itt,
hogy együtt kitaláljuk. Akkor
jöjjön, ha már van valami,
mondták, ha meg vittem vala-
mit, akkor azt kaptam meg,
hogy „Ezt akarja lenyomni a
torkunkon?”. Tanuljuk ezt a
mûfajt – avat be Philipp Fri-
gyes, az Országos Fõépítészi
Kollégium elnöke (aki nem
mellesleg 23 éve Vác fõépíté-
sze), ahogy õ mondja, egy nem
könnyû, ám gyönyörû szakma
rejtelmeibe. Hogyan kell
együttgondolkodni – nincs ki-
alakult gyakorlata hazánkban,
de mégis ez kell legyen a jár-
ható út, folytatja. (Mint azt
mesélte, évek óta foglalkozik
kicsikkel is, például úgy
igyekszik az óvodások számá-
ra közel hozni az épített kör-
nyezetet, hogy engedélyt szer-
zett arra: a kis látogatócsopor-

tok sikíthassanak a váci szé-
kesegyházban – a nem min-
dennapi élmény nyomán sok
minden más is rögzül a fiatal
városlakókban.)

– Ma úgy éljük meg, hogy a
társadalom van a gazdaságért,
pedig épp fordított a helyzet: a
gazdaság van a társadalomért.
Nem elsõdleges a forint. Véle-
ményem szerint egy település
legfontosabb forrása nem a he-
lyi adó, hanem a mosoly – vá-
zolja elsõ hallásra tán furcsá-
nak tûnõ gondolatát, amit aztán
példával is alátámaszt. 

– Figyeltem, ahogy a váci
vasútállomáson az emberek
szomorú tekintettel szállnak fel
és le a vonatokra. Sikerült elér-
nem, hogy a hangosbemondón
ne csak az induló és érkezõ vo-
natokat mondják be, hanem azt
is: szeretettel köszöntjük váro-
sunkban, érezzék jól magukat.
Megjelent a mosoly az embe-
rek arcán – emlékszik vissza.
Mint azt mondja, egyre inkább
terjed a nézet, mely szerint az
tud érvényesülni a 21. század-
ban, aki emocionálisan intelli-
gens, az IQ-nál lényegesen
meghatározóbb az érzelmi in-
telligencia. Ma materiális szin-
ten gondolkodunk és nem a te-
lepülés lelkérõl. Ha elkezdjük
megfejteni a település lelkét és
ez sikerül – nem pénzekrõl fog
szólni a történet, vélekedik. 

Dávid Ildikó

Közel 30 millió forintot for-
dított az önkormányzat köz-
területi és intézményi játszó-
terek felújítására a nyáron. 
– Az érintett játszótereken a
már meglévõk mellé kiegé-
szítõ fejlesztõ játékokat he-
lyeztünk ki, így a Fenyves,
Kodály Zoltán, Erkel Ferenc
és az Alpári Gyula utcáknál
található közösségi tereken.
Az igényeknél a szülõk és a
fenntartó DC Dunakom Kft.
szakembereinek ajánlását is
figyelembe vettük – mondta
el Klézl Teréz városi fõker-
tész. Az intézményeket érintõ

játszótér-felújításoknál is fo-
lyamatosak voltak az egyez-
tetések az igazgatókkal, hogy
mivel is tehetnék színesebbé
a diákok szüneteit. – A Mun-
kácsy, Vörösmarty, Eötvös,
Hétszínvirág és a dunakömlõ-
di óvodában, valamint a
Bezerédj és a Deák Ferenc
Általános iskolákban többek
közt labdaadogató, négysze-
mélyes rugós, has- és hát-
izom-erõsítõ játékokat he-
lyeztünk ki – tájékoztatott
Kindl Szilvia. A városgazda
hozzátette: a játékok mind-
egyike télen-nyáron használ-

ható, ezért nem kell szétszed-
ni, eltenni õket a hideg év-
szakban sem. 

Faller Gábor

Öt ivókutat szereltetett fel
az önkormányzat a lakosok
kérése nyomán játszótere-
ken. A Kurcsatov, Kodály
Zoltán és Fenyves utcai,
Kreszparkban lévõ és duna-
kömlõdi játszótereken olt-
hatják szomjukat ezentúl
kicsik és nagyok, akár a kút
fölé hajolva, akár üveget
tartva alá. 

Új játékok városszerte
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2010 szeptemberétõl két európai
uniós pályázaton elnyert projekt
megvalósítása is színesíti a paksi
Vak Bottyán Gimnázium életének
hétköznapjait. A diákok leginkább
az iskola tehetséggondozó és fel-
zárkóztató tevékenységének haté-
konyabbá tételére irányuló tevé-
kenységek elõnyeit élvezhetik. A
TÁMOP-3.4.3-08/2 pályázaton
csaknem 10 millió forintot nyert az
intézmény erre a célra, melybõl fõ-
ként pedagógus továbbképzéseket
finanszírozhatnak a tehetséggon-
dozás témakörében, illetve egyéni
és kiscsoportos keretben lehetõség
nyílik tehetséggondozó foglalkozá-
sok tartására heti 38 órában. De a
pályázat nyújtja a hátteret az isko-
la versenyeinek (tudományos diák-
köri konferencia, vers- és próza-
mondó verseny) megyei szintû
megmérettetésekké történõ to-
vábbfejlesztéséhez, továbbá közel
egymillió forint értékben biztosítja
a fizikai, kémiai kísérletekhez, mû-
vészeti szakkörökhöz, érdekes ma-

tematikai és informatikai foglalko-
zásokhoz nélkülözhetetlen eszkö-
zök beszerzését is. Nem feledkez-
hetnek meg a felzárkóztatásra szo-
ruló tanulóikról sem. C. Szabóné
Kocsiczki Ilona igazgatónõ, egy-
ben a projekt szakmai vezetõje el-
mondta, hogy a következõ tanév
októberéig folyamatosan 12 kollé-

gája vezeti egy-egy szakterületen
azokat a foglalkozásokat, amelye-
ken diákjaiknak a tanulás optimá-
lis feltételeit igyekeznek megterem-
teni. 2010 júniusára elkészült az
igény- és szükségletfelmérés a ta-
nulók és pedagógusok körében a
programban való részvételre,
szeptembertõl pedig több mint

száz diák bevonásával elindult a
projekt, amelynek elsõ látványos
rendezvénye 2010. szeptember
24-én lesz. Ekkor ünneplik a Vak
Bottyánosok iskolájuk alapításá-
nak 65. évfordulóját, s a megem-
lékezést összekötötték a „Kutatók
éjszakája” programsorozathoz tör-
ténõ csatlakozásukkal, hogy mind
a természet-, mind a társadalom-
tudományok területén a legszéle-
sebb diákközönségnek mutassák
be a tudományos kutatómunka iz-
galmát és szépségeit. A másik, a
TÁMOP-3.1.5-09/A-2 pályázat az
iskola két pedagógusának szakirá-
nyú továbbképzését teszi lehetõvé
rendkívül kedvezõ feltételekkel, s
ezzel is hozzájárul a nevelõtestület
pedagógiai módszertani kultúrájá-
nak megújításához, melyet évek
óta kiemelt feladatként kezelnek a
gimnáziumban.
A pedagógusok továbbképzési le-
hetõségeinek a jelen helyzetben
növeli az értékét az a körülmény,
hogy a központi költségvetésbõl
nincs normatív forrás erre a célra,
fûzte hozzá C. Szabóné Kocsiczki
Ilona. (X)
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fizetett politikai hirdetés

A felnõttektõl a legkisebbekig
minden korosztálynak szól a
Paksi Közmûvelõdési Non-
profit Kft. idei bérlethirdeté-
se. A kínálatban megtartanak
megszokott zenei és színházi
bérleteket, de újdonságokkal
is elõrukkolnak. 

Az idei kínálat nagy újdonsága a
Tipegõ bérlet, amelyet a Bóbita
Bölcsõdével együttmûködve
épített be színházi kínálatába a
közmûvelõdési kft. A bérlet 1-3
éves gyerekeknek szól, akik bár-
milyen hihetetlen, fogékonyak a
színházi elõadásra, persze nem
akármilyenre, hanem a kifejezet-
ten nekik készülõkre. A Tipegõ
bérletben a Bóbita Bábszínház
három csecsemõszínházi elõadá-
sát kínálja a ház, amelyek hely-
színe a bölcsõde lesz. A másik
újdonság, hogy a tavalyi gyer-
mekbérlet helyett külön elõadás-
sorozatot ajánlanak az óvodá-
soknak és a kisiskolásoknak, így

õk is a koruknak leginkább meg-
felelõ színházi élményben része-
sülhetnek. Mindkét sorozatban
hét elõadás szerepel, zenés báb-
elõadások, mesejátékok és tánc-
mesék. Az új évadban is lesz
Móricz és Latinovits bérlet,
mindkettõ öt színházi elõadással,
amelyek között színmû, komé-
dia, zenés vígjáték, krimi vígjá-
ték, romantikus vígjáték és musi-
cal egyaránt megjelenik. Nem
maradt ki most sem a kínálatból
az ifjúsági elõadássorozat, vala-
mint az ifjúsági és felnõtt hang-
versenybérlet, utóbbi keretében
az adventi koncert elõadója Se-
bestyén Márta lesz. A bérletmeg-
újításra szeptemberi, új bérletek
váltására pedig októberi idõpon-
tokban van lehetõség a mûvelõ-
dési központban. Az ismertetõ
füzeteket már eljuttatták a ház-
tartásokba, de a részletes bérlet-
hirdetést a www.paks.hu és a
www.paksivmk.hu oldalakon is
megtalálhatják az érdeklõdõk.

Tipegõk a nézõtéren

Célkeresztben a tehetségek

A képen a gimnázium Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája országos
döntõjébe jutott diákjai a döntõ helyszínén, Sárospatakon. Hátul Tóth Ferenc,
elöl balról jobbra Kirchkeszner Csaba, Szabó Klára pedagógus és Tereki Máté.
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Új szabályozás vonatkozik
szeptembertõl az alsó tagoza-
tos diákok teljesítményének
értékelésére, és ismét lehet
évet ismételtetni az alsóbb
évfolyamokon. A közoktatási
törvény módosításával életbe
lépett változások mellett vá-
rosi szinten is vannak újdon-
ságok, bevezették a minden-
napos testnevelést és elindul
az elektronikus napló.   

Korábban a negyedik osztály
félévéig szöveges értékelés
volt, a közoktatási törvény mó-
dosításával azonban ismét le-
hetõvé vált, hogy áttérjen az is-
kola a magyar közoktatás ha-
gyományaihoz jobban igazo-
dó, érdemjeggyel történõ osz-
tályozásra. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a második
osztály végétõl érdemjeggyel
is lehet minõsíteni a tanulók
teljesítményét. A törvény meg-
hagyja az iskolának a döntés
jogát, hogy megtartja a szöve-
ges értékelést, osztályozza a
gyermek teljesítményét, vagy
mindkettõt alkalmazza. A pak-
si általános iskolák élnek az
osztályozás lehetõségével,
mert mint azt az intézmények
igazgatói egybehangzóan el-
mondták, tapasztalatuk szerint
a szülõk jobban szeretik ezt a
rendszert. 

Egy másik fontos változás,
hogy ismét lehetõség van a
második év végétõl 

évfolyamismétlésre

kötelezni 

a diákot, a szülõi vétó kikerült
a jogszabályból. Korábban az
érintett gyerekek „felzárkóz-
tatásra szorul” bejegyzéssel
tovább haladtak, és csak a ne-
gyedik osztály végén dönthe-
tett a nevelõtestület a szülõ
beleegyezése nélkül az évis-
métlésrõl. Évfolyamismétlés
tekintetében az elsõ osztály
továbbra is kivétel, itt csak ak-
kor lehet ezzel élni, ha a tanu-

ló a tanulmányi követelmé-
nyeket igazolt és igazolatlan
mulasztása miatt nem tudta
teljesíteni. 

Lényeges változás az is, hogy
ha a gyermek 

igazolatlan óráinak

száma eléri 

az ötvenet, az iskola hivatalból
köteles értesíteni a jegyzõt, aki
elindítja a gyermek védelembe
vételérõl szóló eljárást, és fel-
függesztik a szülõknek folyósí-
tott családi pótlékot, amelyet
tanköteles gyermekek esetében

a törvény iskoláztatási támoga-
tásnak hív. 

A jogszabályi módosulások
mellett Pakson helyi döntések
nyomán is változásokkal kö-
szöntött be az új tanév. A kép-
viselõ-testület korábban dön-
tött a 

mindennapos 

testnevelés 

bevezetésérõl, ami azt jelenti,
hogy elsõtõl hatodik évfolya-
mig minden nap van testneve-
lés óra, a hetedik és nyolcadik
évfolyamon pedig heti három

testnevelés órát és két tömeg-
sport foglalkozást tartanak. A
döntést követõen elindult az
elõkészítõ munka, amelynek
részeként az iskolák módosí-
tották a pedagógiai programju-
kat, ezen belül átdolgozták a
testnevelés helyi tantervüket.
A módosításokat közoktatási
szakértõ megvizsgálta, átruhá-
zott hatáskörben az oktatási és
kulturális bizottság jóváhagy-
ta. A mûszaki osztály munka-
társai felmérték a tornatermek,
öltözõk, mosdók, udvari pá-
lyák állapotát, a kisebb munká-
kat a nyáron elvégezték, a na-
gyobb munkák folyamatosan
készülnek. Az iskoláknak fel
kellett mérniük, hogy a meg-
emelkedett óraszám miatt mi-
lyen sporteszköz-igényük
van, ezt a napokban kellett
benyújtaniuk az önkormány-
zathoz, tájékozatott Péterné
Iker Ivett. Az oktatási és kul-
turális csoport vezetõje hoz-
zátette, hogy minden iskolá-
ban rendelkezésre állnak
megfelelõ végzettségû szak-
emberek, valamint a tanuszo-
dában nagyobb idõkeretet ve-
hetnek igénybe az iskolák. 

Az önkormányzati fenntartá-
sú iskolákban 

az elektronikus napló 

bevezetése is újdonság. Az ön-
kormányzat biztosította az in-
duláshoz szükséges eszközfel-
tételeket, valamint a város
megbízásából egy cég saját fej-
lesztésû szoftvert készített,
amely mindent tud, amit a ha-
sonló programok, ugyanakkor
az intézmények minden egyedi
igényének megfelel. Az e-nap-
ló használatával a szülõk napi
szinten követni tudják gyerme-
kük tanulmányi eredményeit,
illetve olvashatják az iskola, a
pedagógusok értesítéseit. A
tanév kezdetével elindult az e-
napló, a részletekrõl a szülõi
értekezleteken adnak felvilá-
gosítást az iskolák.

Kohl Gyöngyi

De nehéz az iskolatáska

Fiatal évkezdõk a tanévnyitón: új korszak kezdõdik…

Ismét várják azokat, akik újszülött gyermekük világra jövetelé-
nek örömére életfát szeretnének ültetni. Idén is megszervezi az
Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért (ÖKO) Munkacso-
port Alapítvány „Ültess fát, életfát, õrizd az oxigén forrását” cí-
mû akcióját, melyben a jelentkezõk egy-egy facsemetét kap-
nak, hogy a közelmúltban született gyermekük mellett azt is ne-
veljék, gondozzák. Idén a 2009. október 1. és 2010. szeptember
30. között születettek hozzátartozóinak jelentkezését várják
írásban, október 5-ig az ÖKO Munkacsoport Alapítvány, Paks,
Tolnai út 10. címre elküldött levélben. További felvilágosítás a
20/3543-448-as telefonszámon és az eletfa2010@gmail.com
címen kérhetõ. A program a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány, a Paksi Atomerõmû Zrt., és a Jövõ Drogok Nélkül
Alapítvány támogatásával jöhetett létre.

Ültess életfát!
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Szeptember elseje nemcsak
az iskola, hanem a szarvas-
bõgés kezdete is. Ettõl az idõ-
ponttól lehet gímszarvasra
vadászni, ekkor veszi kezde-
tét az az idõszak, amire min-
den vadász egész évben vár.
E hobbi hódolói azt mond-
ják, semmihez sem hasonlít-
ható élmény kint a termé-
szetben találkozni a vaddal,
leteríteni azt. Manapság az
egyre szigorodó szabályok lo-
hasztják a vadászok lelkese-
dését, korlátozzák mozgáste-
rüket. Pakson három vadász-
társaság mûködik, ezek veze-
tõi kalauzolják olvasóinkat a
paksi vadászterületeken. 

Többségünk bele is halna, ha
nem vadászhatna, de közel
sem olyan szép, mint a kívülál-
lók gondolják, annyi bosszú-
sággal, jogszabálydömpinggel
meg kell küszködni, fogalma-
zott dr. Grosch József. 

Az 1950-es évek elején ala-
kult Dunakömlõdi Vadásztár-
saságról szólva az elnök el-
mondta, 38-an vannak. A több-
ség, ha teheti, sokat van az er-
dõn. Nem a húsért, bár ilyen is
akad, fogalmaz. Mint mondja,
az igazi vadász nem arról is-
merszik meg, hogy jól tud-e lõ-
ni, hanem például arról, ho-
gyan bánik a kezdõkkel. Tanít-
ja vagy megmosolyogja, pel-
lengérre állítja vagy jó szándé-
kúan segíti õket. A törvénye-
ken, rendeleteken túl íratlan
szabályok is vannak: például,
ha mezei nyúlra vadásznak,
nem illik letérdelni, mert az
megtéveszti az állatot, és arra
igyekszik menekülni, ahol „ka-
put” lát. 

Az elnök úgy emlékszik visz-
sza, hogy régen nehezebb volt
bekerülni a társaságba. Õk pél-
dául osztályidegennek számítot-
tak, nem sok esélyt adott magá-
nak. Más kérdés, hogy mindig
igyekeztek orvost, ügyvédet fel-
venni a csapatok, így az egyes
problémák, netán balesetek bel-
ügyek maradhattak. Egyébként

többnyire hétköznapi, gyakorta
kétkezi munkát végzõ emberek
alkották a társaságot. A '70-80-
as években nem volt drága hob-
bi a vadászat, akkoriban 3 forint
volt egy lõszer. Az is, a fegyve-
rek is borzalmasan megdrágul-
tak, s a felszerelés terén hasonló
a helyzet. Csak olyanokat vesz-
nek fel, akit ismernek, a többség
2-3 évig kijár hajtani, mielõtt
tag lesz.

A Dunakömlõdi Vadásztársa-
ság nagyjából 5000 hektáros
területtel bír. 

Nagyvad legfeljebb

„átutazóban” 

van, az apróvadállomány pedig
jelentõsen csökkent. Ez az oka
például annak, hogy önmér-
sékletet tanúsítottak, és éveken
át nem vadásztak mezei nyúl-
ra. Egyéb esetben kényszerû a
tartózkodás, egy-két éve olyan
rendelet látott napvilágot, ami
Ráckevétõl Mohácsig megtil-
totta a Dunán a vízi vad elejté-
sét. Minden társaság fellebbe-
zett, erre tavaly év végén kije-
löltek néhány területet, ahol –
bár komoly korlátozásokkal –
vadászható. Mint dr. Grosch
József mondja, mint más terü-
leteken, a magyar gyakorlatra
itt is az a jellemzõ, hogy túl-
szabályozott. – Nem olyan
könnyû lelõni a vízi vadat, a
vadkacsa óvatos madár, kitûnõ

a szeme, egyébként pedig jól
alkalmazkodik, mindenütt
megtalálható, indokolatlan a
korlátozás. A szalonkavadásza-
tot is feleslegesen tiltják – vé-
lekedik. A tavasz elsõ madara,
az erdõ hangulata olyankor
semmihez sem hasonlítható, a
vadászok többsége nem nyakló
nélkül akarja irtani, és nem vá-
gyik egyébre, minthogy egy
szalonkát elejtsen, a tollát a ka-
lapjára tûzze és egy éven át
büszkélkedhessen vele. Ám ezt
nem tehetik meg, míg például
az olaszoknál nincs ilyen tila-
lom.

A társaságnak két hivatásos
vadásza van, az õ feladatuk a
vadgazdálkodás, a magaslesek,
etetõk karbantartása, az orvva-
dászok megfékezése. Orvva-
dász rengeteg van, és nagyon
sok kárt okoznak. Õket csak a
hús érdekli. – Nem az fáj, hogy
ellop egy õzet vagy vaddisz-
nót, a baj, hogy a minõséget te-
szi tönkre, meglövi májusban a
mezei nyulat, pedig az vagy
vemhes vagy kicsinyei vannak
– fogalmaz. 

Hajtást apróvadra, azaz nyúl-
ra, fácánra rendeznek. Utóbbit
nevelik is. Õzbakot a tagság
nem lõ, azt vendégvadászok-
nak „tartják fenn”, mert kell a
bevétel. Vaddisznó van bõven,
ami öröm is, bosszúság is, hi-
szen sok kárt okoz a földtulaj-
donosoknak, amit meg kell té-
rítenie a társaságnak. 

Az Úttörõ Vadásztársaságnak
szintén sok fejfájást okoz a
vadkár. Mint Gallyas Vilmos
elnök mondja, más megoldás
nincs, vetéskor ügyeletet tarta-
nak, villanypásztorral védik a
földeket. A társaság területe
5000 hektár, ebbõl a lakott te-
rület, az autópálya nagyjából
ezret vesz le. Vegyes terület, a
vadállomány változó, van „kí-
méleti terület”, ott nem va-
dásznak, így van néhány ott la-
kó vad is. Egyébként az apró-
vad és a vonuló vad a jellemzõ.
Csupán 21 tagja van a társa-
ságnak. A munkát el tudják lát-
ni ennyien, több vadászt nem
bír el a terület. Amikor holdvi-
lág van, 

nagy a tolongás, 

kevés az olyan hely, ahol 
eséllyel lehet vadászni, ezért –
hogy megelõzzék a torzsalko-
dást – nem növelik a létszámot.
Vendégvadászokat õzre és
szarvasra hívnak kényszerû-
ségbõl, hogy fenn tudják tarta-
ni magukat. Ugyanezért ter-
melnek körülbelül 30 hektáron
saját maguk szemes takar-
mányt a téli etetéshez. Lassan
több a szenvedés, mint az élve-
zet, mondja félig komolyan,
félig tréfásan Gallyas Vilmos.
Sok munka, sok kiadás, elég
nagy ára van, hogy hódoljanak
szenvedélyüknek. A többség
egyébként nem konyhára vadá-
szik, és tevékenységük nem is
teljesen öncélú, az állomány
tudatos szabályozását, minõsé-
gének javítását is szolgálja. 

Nagy tolongás egyébként nin-
csen, általában 2-3 fõ vár felvé-
telre. Igaz nemcsak a tagdíjjal,
hanem komoly belépési díjjal is
kell számolni. Ez az Úttörõ Va-
dásztársaságnál 600 ezer forint,
de Gallyas Vilmos szerint má-
sutt eléri az 1-2 milliót. Miután
a vadásztársság 1950 körül ala-
kult, rengeteg munka van ben-
ne, nem beszélve a létesítmé-
nyekrõl. Ezt kell „megváltani”. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Kezdõdik a vadászidény
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(Folytatás a 10. oldalról)
A csatlakozni vágyók általá-

ban ott vannak a társas vadásza-
tokon, közösségi munkákon.

Õsszel felélénkül a vadásztár-
sadalom, mindenki transzban
van, mint võlegény az esküvõ
elõtt, mondja az elnök. Ilyenkor
van a gímszarvasoknál a párzási
idõ, se látnak, se hallanak, ezért
legkönnyebb õket megtalálni,
megfigyelni és persze lõni is.
Egyébként rejtett életet élnek,
úgy eltûnnek, hogy nagyon ne-
héz velük találkozni. Gallyas
Vilmos szerint egy ilyen gyö-
nyörû állatot elejteni, néha „rosz-
szul esik az embernek”, de ezt az
érzést sok minden felülírja, állo-
mányt kell szabályozni, vadkárt
kell megelõzni, és ott van a tró-
fea, a dicsõség iránti vágy is.

Érdekesen viszonyul a nagy-
vadak iránt Eck József, a har-
madik paksi vadásztársaság el-
nöke. Mint elárulta, legfeljebb,
ha tizet lõtt életében. A nagyvad
lelövése komoly „lelki teher”,
az embernek számot kell vetnie
magával, ha ilyen nemes vadat

elejt. A lövés csak a filmekben
megy olyan egyszerûen, valójá-
ban jócskán felmegy az ember-
ben az adrenalin, ha felemeli a
puskát. Eck József számára már
nem cél a lövés. A puska csak
azért van, hogy el ne vigyen a
szél, tréfálkozik. Megyek, né-
zelõdök, ha semmit nem lövök,
az sem okoz lelki traumát, árul-
ja el. Van persze a másik véglet
is, akad, aki sportot ûz a vadá-
szatból, ez magánvéleményem
szerint nem helyes, fûzi hozzá.
Õ nagyvadat csak akkor lõ, ha
elkerülhetetlen. Inkább csak
megszemléli, aztán mennek to-
vább, ki erre, ki arra. 

A Csámpa környékén érde-
kelt társaságot szekszárdi hiva-
talnokok alapították jó néhány
évtizede. Az utódok nekifutot-
tak már a névváltoztatásnak,
de olyan bonyolult volt, hogy
felhagytak vele, azóta egysze-
rûen SZBBÁ Vadásztársaság-
ként emlegetik a Szekszárdi
Béri Balogh Ádám társaságot.
Olyan kicsi a vadászterületük
– 2900 hektár –, hogy ma már

nem kapnának engedélyt az
alapításra. Ez az éhenhaláshoz
sok, a vadászathoz kevés, fo-
galmaz az elnök. Ráadásul itt
az atomerõmû, ami a kisebbik
rossz, hiszen jó a kapcsolat.
Nagyobb terhet jelent a hatos
út és immár az autópálya, ami-
nek hatása bizonyára nem lesz
pozitív, de a mértékét még nem
ismerik. Elvágja a területet,
megszûnik a vadmozgás. 

Olyan vad nincs, 

ami átmenne a vadátjárón, véle-
kedi az elnök. A törvénymódo-
sítás miatt viszont csökkent a
vadkár-fizetési kötelezettségük,
ami örömhír, mert már lehúz-
hatták volna a rolót, hiszen ki-
csi a terület is, a csapat is. Be-
vétel a tagdíjakból és vadászta-
tásból van. Fõként olaszok jön-
nek, mégpedig nagy örömmel,
és sokkal szívesebben szállnak
meg a társaság vadászházában,
mint szállodában. Kiadást a
földbérleti díj, a hivatásos vad-
õr foglalkoztatása, a takarmá-

nyozás jelent. Régebben az ál-
lami gazdaságok, téeszek biz-
tonságot jelentettek, ma az
ilyen kapcsolat ritka. Az
SZBBÁ e tekintetben szeren-
csés, a Pusztabír Kft.-vel szoros
az együttmûködés, a cég ked-
vezménnyel biztosít takar-
mányt, õk vadriasztással, egyéb
eszközökkel igyekeznek meg-
elõzni a vadkárt. A Dunamenti
Mg. Zrt.-vel szintén sikerült jó
kapcsolatot kialakítani.

Mint Eck József mondja, a
vadászattal, fegyverviseléssel
kapcsolatos engedélyezés, el-
lenõrzések rendkívül szigorú-
ak, de az önkontroll, a követ-
kezményektõl való félelem is
erõs: nagyon elõvigyázatos a
társaság minden tagja. Pozitív
változás, hogy teljesen meg-
szûnt a célzóvíz használat, ré-
gen hozzátartozott, ma viszont
abszolút tilos az alkohol a va-
dászatokon. Egyébként – teszi
hozzá – a vadásznak sokkal
több a kötelezettsége, mint a
joga. Utóbbi csak egy van: va-
dászhat.                  Vida Tünde

Áprilisban olvasói jelzés nyo-
mán emeltünk szót amiatt,
hogy a Fehérvári úton egy víz-
nyelõrács hibája miatt a közút-
kezelõ hónapokon át elkerítet-
te az út egy részét. Akkor cik-
künk megjelenését követõen
szinte azonnal helyreállt a
rend. Ez azonban nem tartott
sokáig, ismét meglazult a rács,
az érintett útszakaszt jó ideje el
kellett kerülni, így ismét a köz-
út kezelõjéhez fordultunk. A
Tolna Megyei Magyar Közút
Nonprofit Zrt. területi referen-
sének, Fülöp Jánosnak tettük
fel a kérdést: mi az oka annak,
hogy egy látszólag aprónak tû-
nõ probléma miatt egy ilyen
forgalmas úton hónapokon ke-
resztül korlátozás van életben,
ahelyett, hogy megjavítanák a
hibát?

– Társaságunk paksi üzem-
mérnöksége a burkolatban lévõ
kérdéses úgynevezett rácsos fo-
lyókákat ez év áprilisában kija-

vította, a csatornafedelek rácsa-
it rögzítette – kezdte Fülöp Já-
nos. Majd hozzátette, hogy az
átmenõ nagy nehézgépjármû
forgalom hatására a rácsos fed-
lapok ismét kimozdultak, ennek
következtében kellemetlen han-
got adtak a jármûvek áthaladá-
sakor. A rácsokat nélkülözni
nem lehet, magyarázta a refe-
rens, hiszen ezen az útszaka-
szon nem tudják másutt a fel-

színi csapadékvizeket zárt csa-
tornába vezetni, a környezõ te-
rületek vizeit is az országos
közút alatt kell átvezetni. Majd
hozzátette: a korábbinál várha-
tóan tartósabb javítást a paksi
üzemmérnökség még ebben a
hónapban elvégzi.

Talán érdeklõdésünknek is
köszönhetõ: mire fotós kollé-
gánk a helyszínre érkezett, már
orvosolták a problémát.      -vt-

Nem zörög a rács, ha…

Felsõ tagozatos és középiskolás diákok,
csoportok, osztályok figyelmébe.

MINDENNAPI ÉLET
A VÉGVÁRI HARCOK IDEJÉN

Dr. Hidán Csaba László elõadása
2010. szeptember 20-án 13:00–15:15-ig 

a Városi Múzeumban.
bemutatóval 

és játékos feladatokkal.

Jelentkezés és további információk:
Konkoly Lilla, múzeumpedagógus

75/510-448, 20/883-0374
A részvétel ingyenes.

A rendezvény a TÁMOP 3.2.8/10/B
„Múzeumok Mindenkinek” Program –
Múzeumok oktatási-képzési szerepének

erõsítése címû projekt keretein belül
valósul meg.
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Kofferbe pakolt
konstruktivizmus
Halász Károly-kiállítás nyílik
a Paksi Képtárban szeptember
23-án 18 órakor. 

Ugyanezen a napon 19.30-tól
a Tóth Viktor Tercett zenél
majd a nemrégiben terem-
akusztikai felújításon átesett
képtárban.

A belépés díjtalan.



Fogmosás, ágyazás, reggeli,
kávé. Utóbbi már a számító-
gép elõtt, a legfrissebb híre-
ket olvasva, a netet böngész-
ve. Reggeli rutin. S mint
ilyen, elengedhetetlen egy ki-
egyensúlyozott naphoz. 

Azon a reggelen eleinte
minden rendben lévõnek
tûnt, ám a megszokott
weboldalam helyett hibaüze-
net fogadott, amikor rákat-
tintottam az internetes ikon-
ra. Nincs kapcsolat. Igyekez-
tem nyugalmat magamra
erõltetni, de azonnal felment
bennem a pumpa. Tudtam,
hogy megint jön az íróasztal
alatt bujkálás, kábeligazga-
tás, számítógép-újraindítás,
aztán, ha ez sem használ, a
telefonos hibaelhárítás. Így
megy ez manapság, az ember
felhívja a kedves – vagy ép-
pen unott, netán undok –
hangú ügyintézõt és a segít-
ségével megpróbálja életre

kelteni a kapcsolatot. A vo-
nalas telefon azonban néma,
mi több süketnéma volt. Miu-
tán nem ez az elsõ eset, a
mobilt kaptam kézbe, és már-
is hívtam a szolgáltatót, se-
gítségért. Ám se kedves, se

unott hangú ügyintézõ. He-
lyette géphang közölte ve-
lem: a szolgáltatás Baranya,
Bács-Kiskun, Somogy … na
és persze Tolna megye tele-
pülésein szünetel. Még jó,
hogy a mobil nem: így meg-
maradt az eszköz, megvitatni
a helyzetet: Nincs net! Ná-
lunk sincs! Semmit sem tu-
dunk csinálni! Most mi
lesz?! Megállt az élet.
Internet nélkül ma már sok

minden – köztük például az
újságírás – elképzelhetetlen.

Eszembe jutott az édes-
apám, aki mindig azt mondja,
ha mások elégedetlenségét
hallja, hogy „bezzeg az õ ide-
jében…” Mármint, hogy bez-

zeg az õ idejében, azaz, ami-
kor kisfiú volt, petróleumlám-
pával világítottak, nem volt
televízió, telefon és persze
számítógép, meg internet
sem, mégsem állt meg az élet.
Aztán az is eszembe jutott,
hogy csupán húsz éve még
várni kellett, arra, hogy be-
kössék a vonalas telefont,
amin leginkább távolélõ csa-
ládtagjainkkal beszéltünk, és
nem arra használtuk, hogy a

gyerekünket hívjuk az iskolá-
ban azzal a fontos üzenettel,
hogy „kicsim, itthon felejtet-
ted a tornacipõdet”. Nem
cseteltünk és nem a
Facebook-on adtunk hírt ma-
gunkról az ismerõsöknek, ba-
rátoknak, hanem személyesen
találkoztunk. 

Teltek az órák, jöttek a hí-
rek: Budapesten van gond,
dolgoznak a helyreállításon,
délutánra lesz megint net. S
lõn: délutánra helyreállt a
rend. Gép elé ültem, rohan-
vást igyekeztem pótolni az el-
maradást, híreket, képeket
továbbítottam, levelekre vá-
laszoltam. Egy igazán figye-
lemre méltó is akadt köztük.
Elolvastam, majd átszóltam a
szomszéd szobába: Kisfiam,
küldök egy érdekes linket,
majd nézd meg. 

Még szerencse, hogy hely-
reállt a kapcsolat!

Vida Tünde

Lassan egy éve, tavaly október
óta mûködteti a Paksi Városi
Mentálhigiénés Egyesület Pak-
son, a lakótelepen lelkisegély-
szolgálatát, mentálhigiénés iro-
dáját. A szolgálatot Nemzeti Ci-
vil Alapprogram pályázaton el-
nyert támogatásból, illetve Bar-
nabás István alpolgármesteri ke-
retébõl nyújtott támogatásból
mûködtetjük.

Az iroda szolgáltatásait olyan
személyek veszik igénybe, akik
átmeneti krízisben vannak,
problémájukat nem tudják vagy
nem akarják családtagjaikkal
megbeszélni. A hozzánk fordu-
lóknak jellemzõen pont valame-
lyik családtagjával alakul ki
konfliktusa. Fordulnak hozzánk
válással, szülõ-gyermek közötti
ellentéttel, súlyos betegséggel,
munkanélküliséggel, szenve-
délybetegséggel, öngyilkossági
gondolatokkal küzdõk. Kiemel-
ten fontos feladatunknak tartjuk,
hogy azoknak nyújtsunk lehetõ-
séget a segítségkérésre, akik ön-

gyilkossági gondolatokkal küz-
denek. A helyi statisztikák alap-
ján 2007-ben öten, 2008-ban
négyen, 2009-ben egy fõ, 2010-
ben eddig négyen választották
az öngyilkosságot mint problé-
ma-megoldási lehetõséget. Bár
Pakson az elmúlt években az or-
szágos átlag alatt van a befeje-
zett öngyilkosságok száma, úgy
gondoljuk, hogy egyetlen em-

berélet elvesztése is sok, ha van
lehetõség arra, hogy segítséget
kapjon a bajba jutott egyén. Per-
sze ehhez szükséges, hogy aki-
nek ilyen problémája van, minél
elõbb kérjen segítséget. 

Március óta diplomás addik-
tológiai konzultáns várja a szen-
vedélybetegeket, illetve hozzá-
tartozóikat. A konzultációk so-
rán, az elsõ találkozás után ASI-

teszttel (addikció súlyossági in-
dex) a függõség mértékét, illet-
ve az ehhez kapcsolódó életvite-
li problémákat nézzük meg,
majd kellõ motiváció esetén a
kliens eldöntheti, hogy szeretne-
e továbbra is járni, illetve mi-
lyen további segítségnyújtást
szeretne igénybe venni. (Pl.
Anonim Alkoholisták segítõ
csoportja vagy rehabilitációs in-
tézmény.) 

Az egyesület a tavaly elõtti
Szenvedélyek Napján fotókiállí-
tást rendezett a mûvelõdési köz-
pontban, az ott kiállított kollek-
ció, melyeket Aranyás Dóra és
Meczker Ákos készített, az idén
meghívást kapott az orfûi
EFOTT-ra, illetve a malomvöl-
gyi Rockmaraton Fesztivál
INDIT Közalapítvány Buli-se-
gély Szolgálat sátrába, amire
nagyon büszkék vagyunk. 

Az Iroda szolgáltatásaival
minden héten hétfõn, és szerdán
16-18 óráig, az Újtemplom utca
26. sz. alatt várja az érdeklõdõ-
ket, telefonon, a 06/20 240 13
80-as számon lehet érdeklõdni.    

Erdélyi Gabriella irodavezetõ
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Ha lelki probléma van…

Mindennapi
függõségünk
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A Magyar Nemzeti Napot au-
gusztus 22-én tartották a
Sanghaji Világkiállításon. Az
egész napos rendezvényen
több alkalommal felléptek a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem népzene szakos
hallgatói, közöttük Juhász
Kitti paksi énekes-citerás. 

Juhász Kitti énekes-citerás nö-
vendék az alapokat a Pro Artis
mûvészeti iskolában sajátította
el, eddigi zenei pályafutása so-
rán számos szép eredményt ért
el. A középiskola után felvételt
nyert a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem népzene szakára,
ahol most lesz harmadéves hall-
gató. A Zeneakadémiával szá-
mos helyen volt alkalma szín-
padra lépni az elmúlt két eszten-
dõben. Mint mondja, amikor
csak alkalma nyílik rá, megra-
gadja a felkínált fellépési lehe-
tõségeket, mert minden színpadi
szereplés egy új tapasztalat, il-
letve nagyon sok helyre eljuthat.
A döntés hátterét ugyan nem is-

meri pontosan, de úgy érzi,
hogy ezek a vállalások szerepet
játszhattak egy nyáron érkezett
újabb felkérésben, amelynek
nyomán Sanghajba vitt az útja.
Tizenegy társával és négy nép-
táncossal a világkiállításon
megrendezett Magyar Nemzeti
Napon adtak ízelítõt a közön-
ségnek a sokszínû magyar nép-
zenei hagyományból a magyar
pavilonhoz közeli Europe
Square nagyszínpadán, vala-
mint gyerekeknek tartottak
hangszerbemutatót. Kitti és tár-
sai öt napot töltöttek Sanghaj-
ban, ellátogattak a magyar pavi-

lonba, ahol megnézték a Göm-
böcöt, a szállásukhoz közeli ét-
termekben pedig a kínai gaszt-
ronómiával ismerkedtek, mi-
közben igyekeztek elsajátítani
az evõpálcikák használatát. A
napokban megkezdõdött Kitti
számára az akadémián az új tan-
év, amelyet egy koncerttel fog
zárni, majd felvételi következik
a kétéves mesterképzésre. A ta-
nári diploma megszerzése után
Kitti mindenképpen szeretne ta-
nítani, hogy hol, az még a jövõ
zenéje. Egyelõre hosszú hóna-
pok kemény munkája várja, és
további fellépések. Paks kör-

nyékén legközelebb szeptem-
berben Dunaszentgyörgyön, il-
letve Bikácson hallhatja az ifjú
énekes-citerást a közönség.      

Kohl Gyöngyi

Kínába vitte a népzenét

Kitti a világkiállítást követõen Erdélyben lépett színpadra. A Paks és Kézdivásárhely közötti
testvérvárosi kapcsolat egyik biztos pontja minden esztendõben az Õszi Sokadalom, amelyen
idén a képviselõ-testületbõl Barnabás István alpolgármester, Herczeg József tanácsnok és Kern
József képviselték a városvezetést, valamint a delegációval utazott a háromtagú paksi Riglizni ci-
teraegyüttes. A négynapos rendezvényen több helyszínen, illetve színpadon voltak kulturális,
sport- és zenei programok, valamint konferenciák. A paksi küldöttség két napot töltött a sokadal-
mon, ellátogattak az elsõ alkalommal megrendezett pityókafesztiválra és a Fogarasi-havasokba
egy cseppkõbarlangba, a Riglizni szombaton egyórás koncertet adott, illetve felléptek a XIV. Jel-
vénygyûjtõk Kiállításának megnyitóján. A delegáció búcsúzóul átadta a vendéglátóknak városunk
meghívását, amely október 23-ára szól.

Április óta él Nyugat-Ausztráliában,
Perth városában, a Murdoch University-n
tanul és dolgozik egy 26 hetes OECD-
ösztöndíjnak köszönhetõen dr. Oszvald
Mária.

– PhD fokozattal rendelkezõ kutatókat
támogatnak külföldi laborokban történõ
kutatómunkák elvégzésében, melyek so-
rán szakmai kapcsolatok kiépítése is a cél.
Az én kutatási területem a növényi bio-
technológia és molekuláris biológia. Az
OECD-tõl a PhD tanulmányaim alatt
megkezdett munka folytatására kaptam
támogatást, melyben gabonafélék, ezen
belül is a búza és a rizs fehér-
jeösszetételét, illetve annak genetikai
transzformáció hatására bekövetkezett
változásait vizsgálom különbözõ módsze-
rekkel. 

Megtaláltam számításaimat és az elis-
merést is megkapom – eddig úgy tûnik,
hogy elégedettek a munkámmal. Igaz, itt

sincsen kolbászból a kerítés, meg kellett
küzdeni a bürokráciával, és a kezdés nem
volt egyszerû. Ausztráliában nagyon sok a

bevándorló. Különösen itt, Nyugat-Auszt-
ráliában, mivel közel van Szingapúr és
Kína is, ezért az egyetemen is nagyon sok
az ázsiai. Az ausztrálok nagyon kedvesek,
lazák és segítõkészek, úgy érzem, engem
is befogadtak. Itt az emberek, ellentétben
a hazai tapasztalatokkal, nem stresszelik
agyon magukat. Mindent lazán és termé-
szetesnek vesznek. Érdekes, hogy nem
hívják magukhoz a barátaikat, hanem in-
kább a szabadban piknikeznek. Hatalmas
földrajzi távolságok vannak, ami ugyan-
csak furcsa otthonhoz képest. 

Mária számára a legnagyobb élményt a
természet és az állatvilág sokszínûsége,
különlegessége jelentette, és természete-
sen az Indiai-óceán. Ösztöndíja és vízuma
csak 26 hétre szól, de reméli, hogy lesz
még alkalma visszatérni a kenguruk föld-
jére.

– Nagyon szeretem Paksot, igazából ott
van az otthonom. Már középiskolás ko-
romban elkerültem onnan, de mindig na-
gyon jó volt hazatérni. 

A végleges hazatérés most még várat
magára, hisz az ausztrál ösztöndíj lejárta
után Angliában várja már õt a következõ,
amely egy évre szól. Sólya Emma

A kenguruk földjén
Paksiak a nagyvilágban
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Amikor gyerekcsoportok jönnek a múze-
umba, gyakran szembesülünk azzal,
hogy olyan tárgyak is különlegesnek szá-
míthatnak, amelyek számunkra még hét-
köznapinak tûnnek. Legutóbb az írógép
mûködési elvét kellett elmagyarázni 9-
10 éves gyerekeknek, akik elképedve
hallgatták, hogy bizony a sokszorosítást
egyszerre legfeljebb három példányban
lehetett végezni, de a harmadikhoz már
nagyon friss indigó kellett. (És mi is az
indigó?)

Éppen ezért most egy olyan tárgyat mu-
tatok be, aminek ismerete a középkorúak
számára még természetes, de a gyerekek
számára már nem. A fejéskor használt, a
tejet összegyûjtõ edényeknek számos el-
nevezése használatos: dézsa, fejõ, fejõ-
csanak,  fejõke, fejõpitli, fejõputton, fejõ-
veder, félfülû, fõjke, geleta, kanna, pitli,
rocska, sáf, sajtár, szétár, vendel, zsajtár,
zsedér és még sorolhatnánk. A fejõedé-
nyek névanyaga jórészt a tárgyakat készí-
tõ iparosok szaknyelvébõl került a ma-
gyar népnyelvbe. Az elnevezések közt ta-
lálhatóak latin eredetû középkori és újko-
ri német kölcsönszavak, szláv jövevény-
szavak és magyar szóképzések. 

A 20. század elején a tehénfejés még
dongás, abroncsos összeállítású, általában
egyfülû, esetenként kiöntõvel ellátott, fel-
felé bõvülõ faedényekbe történt. A fából
készült fejõedények ûrtartalma ország-

szerte 10-14 liter között volt. A fa sajtárok
formáját a késõbb gyárilag elõállított zo-
máncos vagy zománc nélküli bádog fejõ-
edények is megtartották. 

A 19. század végéig Magyarországon a
tej csupán mellékes haszna volt a marha-
tartásnak, mert a tejet és termékeit alig le-
hetett értékesíteni, s a paraszti táplálko-
zásban sem volt lényeges szerepe. Fõ cél
a vágó- és vonómarha utánpótlása, a bor-

júnevelés volt. A szürke magyar fajtájú te-
henek tejét fõként a borjú táplálására for-
dították. Fejésre még az 1930-1940-es
években is csupán a csordabeli tehén szol-
gált, eltekintve a tejszövetkezeti gazdák
istállózó fejõs tehenészeteitõl. A gulyára
kicsapott tehenek közül a gulyások fejtek
néhányat, fõként saját szükségletükre, de
az ott kifejt mennyiséget a „borjútól ello-
pott tejnek” tekintették. Alapvetõ változás
az 1880-1890-es években kezdõdött a tej
és tejtermékek városi piacának fokozatos
kialakulásával. 

A mai középkorúak sem biztos, hogy
tudják, hogy a fejõedényt nem csak tej-
gyûjtésre, hanem az ezzel kapcsolatos
rontásokhoz és rontáslevételekhez is
használták. A néphit szerint a boszorká-
nyok fejték vele az asztal lábát, a kapufél-
fát vagy a kútágast, így vették el a tehén
hasznát.

A kultúra változása felgyorsult, szinte
generációnként tûnnek el és alakulnak ki
szokások. Hétköznapi használati tárgya-
ink a következõ nemzedék számára idege-
nek. Ha Önök is ismernek olyan eszközö-
ket, melyek az írógéphez vagy a fejõ-
vödörhöz hasonlóan egy generáció alatt
szinte eltûntek, kérjük írják meg a
muzeum.paks@gmail.com e-mail címre
vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák
F. u. 2. címre.

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Tárgy/Történet

Nem marad rendezvény nél-
kül a Sárgödör tér szeptem-
berben. A sillerfesztivál átke-
rült ugyan õszrõl tavaszra, és
a paksi szüreti fesztivál idén
Dunakömlõdön lesz, azon-
ban elsõ alkalommal, hagyo-
mányteremtõ szándékkal
rendez két szervezet: a Paksi
Sárgödörtéri Présháztulaj-
donosok Egyesülete, vala-
mint a Paksi Borászok Céhe
közös eseményt, amelynek a
Bor és Hal Ünnep elnevezést
adták. 

A program szeptember 24-én
18 órakor kezdõdik a Duna-
korzón, ahol szõlõbõl készült
koszorúval megkoszorúzzák a
Dunát, majd nyitott pincék
esttel folytatódik, immár a

Sárgödör téren. – Borverseny
ezúttal nem lesz, de számí-
tunk minél több présháztulaj-
donosra ezen a hétvégén, akik
megnyitják majd a nagykö-
zönség elõtt a pincéiket, és
szívesen kínálják egy-egy po-

hár borral a vendégeket –
mondta el Leber Ferenc, a
Paksi Sárgödörtéri Présháztu-
lajdonosok Egyesületének el-
nöke. – Halászlé és egyéb hal-
ételek kategóriában hirdetünk
versenyt szombaton. A mintá-

kat 12 óráig lehet majd lead-
ni, az eredményhirdetést 16
órakor tartjuk. Reméljük, na-
gyon sokan ragadnak majd
bográcsot a program második
napján és részt vesznek ezen a
megmérettetésen. Természe-
tesen értékes díjazás is lesz –
tette hozzá Kovács Sándor, a
Paksi Borászok Céhe elnöke. 
A halakhoz 25-én, szombaton
reggel hattól nyolcig kedvez-
ményesen juthatnak hozzá a
vállalkozó kedvûek. A délután
folyamán gyermek- és kulturá-
lis programok lesznek, este pe-
dig a Bogyiszlói és a Tönköly
zenekar közremûködésével
táncház kezdõdik. A szervezõk
a nap folyamán ingyenes busz-
járatokat is indítanak a térrõl a
város különbözõ pontjaira, így
nyugodtan kóstolgathatnak, fo-
gyaszthatnak a finom paksi bo-
rokból a résztvevõk.           efgé

Hal- és borünnep a Sárgödör téren
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A Paksra annyira jellemzõ szûk utcák
egyikében várakozom, gyönyörködöm a
mesés kilátásban addig a pár percig, míg a
rézmûves – aki talán az utolsó paksi réz-
mûves – hazaérkezik. Bach Ferenc mun-
kából jön most is, üdvözöl, igazít az egyik
gépen még, majd hellyel kínál. Kérésemre
a lugasban ülünk le, felesége a verandán
pihen, körülöttünk barátságos fekete kutya
sétál, minden nyugodt – mintha megállt
volna az idõ.

Ferencet a múltról faggatom.
– Apósom, Tezás József ûzte ezt a szak-

mát Pakson. Kezdetben, amikor megis-
merkedtem a nejemmel, már segítettem
neki, szerszámokat készítettem elõ, de ki-
mondottan nem foglalkoztam rézmûves-
séggel. Építészeti gépszerelõ az eredeti
szakmám. 1975-tõl a greifswaldi atom-
erõmûben, majd 1983-tól a paksi atom-
erõmûben dolgoztam, dekádban, több
mûszakban, így volt sok szabadidõm.
Szaporodott a család, elkészült a mellék-
épület, elõvettem apósom régi szerszáma-
it, anyagait és gyakorolgattam, magamtól.
A nejem az édesapjának segített, látta, ho-
gyan savazott apósom régen paradicsom-
mal, látta, amint csiszolgatott. Egy isme-
rõsünk Budapesten szintén rézmûves volt,
felutaztunk hozzá, õ a szakmai fogások-
ban segített. Alapvetõen abból, hogy lát-
tam, apósom hogyan készítette a bográ-
csokat, nem volt nehéz rájönnöm a forté-
lyokra, hisz fémes az alapszakmám. Meg-
látszott a munkáján az is, hogy melyik
bográcsot vitte hegeszteni hátizsákban,
biciklivel, itthon alakított rajtuk, majd is-
mét visszavitte õket. Én már magam he-
gesztek, ellenõrizni is tudom a minõséget.
1990 óta foglalkozom igazából ezzel a
mesterséggel, akkor váltottam ki az ipart
is.

– Van segítség?
– Alapvetõen az volt a célom, hogy

olyan munkát keressek magamnak, amit
egyedül végzek, nem kell alkalmazkod-
nom senkihez, és akkor csinálom, amikor
idõm van rá. Ez olyan szakma, aminek az
alapvetõ fogásait nem lehet elmondani,
hisz látni kell minden egyes bográcson,
hogy milyen formát akarunk kihozni, ho-
gyan alakul, keményebb vagy puhább az
anyag, vagy éppen az egyik fele kemény,
másik puhább… Vagy, ha lágyabb, akkor
már nem úgy viszi a kalapács… Ilyenkor

kezdeni kell elölrõl az egészet: újra lágyí-
tani, megvárni, míg kihûl, hogy alakítani
lehessen újra. 

– Mennyire keresik a paksi bográcsot?
– Ez kuriózum. Aki tudja, hogy a réz mi-

re való, mire jó, mennyire könnyû benne
fõzni, az úgyis meg fogja venni – bár az
tény, hogy mindent le lehet égetni, minden
edényben… Megvan a hangulata annak,
hogy egy bogrács alatt fával (az sem
mindegy, milyennel) elkezdek tüzelni, be-
lemehet a pernye a halászlébe, mert az is
kell bele; amikor már egyenletesen meleg-
szik, vastagabb fát teszek alá, tartom a hõt,
forgatom a bográcsot, kóstolgatom –
mindezzel sajátos érzés jár. 

Nagyon sokan megkeresnek, visszahoz-
zák a régi bográcsot, amit még az apósom
készített, kitakarítani, rendbe tenni, átpolí-
rozni, ha összehorpadt, kijavítani. Kilenc-
ven százalékban bográccsal foglalkozom,
de van néhány tetõdíszem, kisebb tárgyak
is. Már nyugdíjas vagyok, úgyhogy próbá-
lok elég idõt szakítani arra, hogy szépeket
készítsek. Fontos, hogy ne kelljen azzal
kapkodni, hogy gyorsan átkalapálom – ne
kelljen sietni. A rézlemez, amit veszek
(Németországból) mind más fajta, más tu-
lajdonsággal rendelkezik. 

– Mi a jó ebben a tevékenységben?
– Nincs két egyforma bogrács. Amelyi-

ken például vastagabb a hegesztés, ahhoz
másképpen nyúlok. Másképp kell mindet
alakítani… ez a szép a rézmûvességben. 

– Továbbadja-e valakinek a szakma for-
télyait?

– Ez nehéz. Vajon van-e olyan fiatal,
olyan késztetésû ember, aki ráérez, hogy a
kalapácsot hogyan kell megfogni? Van-e,
aki ráér arra, hogy leül és egyfolytában,
négy-öt órát kalapál, ugyanazzal az ütés-
erõsséggel? Van-e, aki ráérez arra, hogyha
az anyag nyúlik, akkor hogyan kell nyúl-
nia, mennyire kell megütni, hogy ne nyújt-
sa túl… Nem volt még idõm keresni az
utódaimat. Remélem, ráérek még… Elter-
veztem, hogy eljövök nyugdíjba, felújí-
tom, megerõsítem a gépeimet, hogy lehes-
sen velük dolgozni úgy, ahogy kell – de
még erre sem jutott idõm. Még mindig
apósom szerszámaival dolgozom.

– Meséljen az apósáról…
– Neki a szakmája is rézmûves volt, bár

az utolsó öt évben kezdett el rézzel foglal-
kozni. A hajósok hozták neki a lemezt,
külföldrõl. Szép vevõköre volt. Apósom
fejlesztette ki a tipikus paksi bográcsot. 

– Miben különbözik ez a többitõl?
– A bajai kúpos, azt csinálom én is, az

alföldi húzott tálszerû, az apósom amit ki-
talált, az pedig egyenes falú, és õ behúzta
a közepét – ezzel adta meg azt a lehetõsé-
get, hogy a halászlé meg tudjon a bogrács-
ban forogni.

– Láthatja-e a nagyközönség a bográ-
csokat?

– Az Altern Art Egyesület az atomerõ-
mûben dolgozó kézmûvesek egyesülete,
itt én is tag vagyok. Legutóbb a Prelátus-
ban tartottunk kézmûves napokat, ahova
bárki bemehetett, megtekinthette a kiállí-
tott tárgyakat. Tavasszal a mûvelõdési
házban ugyancsak az egyesülettel volt egy
kiállításom.

– Úgy tudom, restaurálással is foglal-
kozik…

– A pécsi kerületi püspökség rézmûvese
készítette a paksi katolikus templom réz-
gömbjét; én ezt és a keresztet políroztam ki,
és együtt raktuk fel a templom tetejére.

Készítek kisebb tárgyakat is sárgarézbõl.
Hoztak például ón gyertyatartót is már,
vagy alpakka csillárt, hogy takarítsam ki.
Amikor leégett a Budapest Bank paksi ki-
rendeltségének épülete, akkor annak a
nagy csillárját políroztam úgy, hogy elõtte
118 darabra szedtem szét… A csillárt az-
óta megvásárolták, még ma is mûködik.

Sólya Emma

Jó napot, mi újság?

A paksi bogrács titka
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A Magyar Kajak-Kenu Szövetség ren-
dezésében Szegeden zajlott az ICF
Sárkányhajó Világbajnokság. A verse-
nyen 15 ország közel háromezer ver-
senyzõje küzdött a helyezésekért. 

A magyar hajók a különbözõ távokon és
összetételben (férfi, nõi, vegyes) össze-
sen 8 arany- és 4 ezüstérmet szereztek. A
felnõtt világbajnoki csapatban evezett az
Atomerõmû SE három versenyzõje:
Kozmann György, Viktor Endre és Fehér
Imre, míg a junior korosztályban 200 m-
es versenytávon az Atomerõmû SE ka-
jak-kenu és cselgáncs szakosztályainak
versenyzõi képviselték a magyar színe-
ket. Kozmann György versenyzõként,
szervezõként és szövetségi kapitányként
is érdekelt volt. – Versenyzõként nézve a
várakozásokat messze felülmúlva sike-

rült a világbajnokság, jól sikerült felké-
szülés után jó hangulatú versenyen nyer-
tünk aranyakat. Kapitányként értékelve,
ha lehet, még az elõzõ minõsítést is fe-
lülírnám. Részese lehettem egy egész
nyári munkának, a több állomásból álló
road shownak, amin népszerûsítettük a
világbajnokságot, a sárkányhajót, a spor-
tot, az egészséges életmódot, és több tíz-
ezer embert mozgattunk meg. Mint azt a
sokakat vonzó esemény is bizonyítja:
rendkívül jó kampánya volt a sárkányha-
jó sportnak.

A szegedi bajnokságon a cégek verse-
nyében az elõkelõ második helyezést ér-
te el az atomerõmû csapata, míg a tele-
pülések közötti versengésben a Paks vá-
rosát képviselõ sárkányhajó negyedik-
ként ért célba.

-kovács-
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Sport

Az ASE NB I-es kosárlabdacsapatának játé-
kosa, Körtélyesi Gergely február 27-én Sop-
ronban játszott utoljára tétmérkõzést. Azóta
túl van egy térdmûtéten, és újra együtt edz a
bajnoki rajtra készülõ csapattal.

– Miért kellett mûteni?
– A bal térdemben, a középen futó ín

hozzátapadt a térdkalácshoz és nyújtásnál,
hajlításnál folyamatosan feszült. Már
annyira fájt, hogy éjszaka aludni sem tud-
tam. A szakvezetés is látta, hogy nem tu-
dom így tovább csinálni, ezért velük
egyetértésben Székesfehérváron megmût-
tettem.

– Most már minden rendben?
– A mûtét jól sikerült, július közepén

kezdtem el mozogni. Még kell egy hónap,
hogy tökéletes legyen. A felugrás már fájda-
lommentes, most már maximális terhelést
kap a térdem. Térdvédõt azért használok.
Nagyon megnyugtat, hogy végre úgy tudom
használni a lábam, hogy nem fáj minden lé-
pésnél. A labdás játék is jól megy már.

– Mi a véleményed az új játékostársak-
ról?

– Igazából az elején pesszimista voltam,
mint Pakson sokan. Most már azonban
változott a véleményem, mert annak elle-
nére, hogy nem extra játékosokból, nagy
nevekbõl áll a csapatunk, sok fiatal van,
aki bizonyítani akar.

– A három légiósról milyen a benyomá-
sod?

– Tartottam attól, hogy esetleg gond lesz
a mentalitással. Lehet valaki jó játékos, de
ha úgy jön ide, hogy õ az atyaúristen, és
azt csinál, amit akar, azzal nem vagyunk
kisegítve. Eddig mindhármójukról abszo-
lút pozitív a benyomásom, minden szem-

pontból. Most már úgy látom, ezzel a ke-
rettel bekerülünk a négy közé a bajnokság-
ban.

– Magadtól mit vársz?
– A csapat hasznára tudjak lenni minél

jobb teljesítménnyel, természetesen sérü-
lésmentesen. Nagyon rossz volt nézni ta-
vasszal a rájátszást, miközben én a padra
voltam kényszerítve. Nem érdekel, hogy
kezdek vagy csere leszek, az a legfonto-
sabb, hogy nyerjünk!          Kovács József

Körtélyesi optimista

Faragó Pétert megmûtötték. Az ASE
férfi kosárlabdacsapatába nyáron igazolt
sportoló edzésen sérült meg, egy rossz
labdaérintés során jobb kézfejében elsza-
kadt egy ínszalag. Hamarosan eltávolítják
a varratokat, a játékos reményei szerint a
bajnoki rajton már pályára léphet.

Ian Johnson visszatért. Az ASE férfi ko-
sárlabdacsapatával 2008/2009-ben bajno-
ki aranyérmet nyert játékos Kecskemétrõl
tért vissza a Gesztenyés útra. A hónap kö-
zepén igazoltan távol lesz egy rövid idõre,
ugyanis belép a nõs férfiak népes táborá-
ba.

Sales Brooks lett a harmadik légiós. Az
Atomerõmû SE egyéves szerzõdést kötött
a 30 éves 2,08 méter magas centerrel. Az
amerikai egyetemi bajnokság után olasz,
francia, török és portugál csapatokban ját-
szott, majd Izraelbe igazolt.

Körtélyesi Gergely (született: 1983. de-
cember 22., 203 cm, 3-as, 4-es poszt.)

Aranyesõ a sárkányhajó vb-rõlMegkezdõdött az õszi szezon az ökölví-
vóknál. A Nagykanizsán rendezett VIII.
Pláza Kupán 17 klub 74 versenyzõje lépett
a kötelek közé, a Paksi SE ökölvívó szak-
osztályát 6 versenyzõ képviselte. A ser-
dülõk között két arany- és két ezüst-, a ju-
nioroknál egy ezüst-, a felnõttek között
pedig Badics Barnabás révén a 69 kg-os
súlycsoportban egy aranyérem volt a ter-
més.

Siklóson, a Tenkes Kupán (Ifjúsági és
Junior Nemzetközi Judo Verseny, Junior
MKK) az Atomerõmû SE versenyzõi az
ifik között 2 arany-, 2 ezüstérmet és egy
negyedik helyet szereztek. A juniorok kö-
zött 1 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérem volt
a termés. A viadal második napján a Ser-
dülõ Tenkes Kupán az U13-as korosztály-
ban 2 aranyat és egy 5. helyet sikerült be-
gyûjteni, míg az U15-ös korúak között 1
arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérem került a
paksi versenyzõk nyakába.                joko
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A korábbi évek szisztemati-
kus építkezésnek köszönhe-
tõen a 2010-2011-es szezon-
ban elérte a Paksi SE, hogy
mind a négy (U19, U17, U15,
U13) kiemeltként kezelt kor-
osztályos csapat az NB I-es
utánpótlás bajnokságban
játszik. 

A Gracza Tibor edzõvel készü-
lõ 19 és 17 évesek a legutóbbi
fordulóban egyaránt 3:1-re
gyõzték le azt a Kaposvárt,
amely klub labdarúgó akadé-
miával rendelkezik. – Kisváro-
si csapatként nagyon nehéz fel-
adat a kiemelt bajnokságban
játszani. A 15 rivális egyesület
közül 9-nél mûködik futball-
akadémia, míg nálunk ez még
nem valósult meg. A fõvárosi
klubok mindegyike elõttünk
jár, de a vidéki csapatok zömé-
nél (például a már említett Ka-
posvár és a felcsúti Puskás Fe-
renc Akadémia, ami a Video-

tont szolgálja) is kollégiumi
rendszerben folyik a képzés –
mondta el Osztermajer Gábor
utánpótlás szakágvezetõ. 

A paksi általános és középis-
kolákkal remek kapcsolat ala-
kult ki az évek során, így a kör-
nyezõ településekrõl szívesen
jönnek Paksra a gyerekek, a
PSE így próbálja tartani a lé-
pést a „nagyokkal”. Az U13 és

U15-ös korosztály már negye-
dik éve a legfelsõbb osztályban
versenyez, míg az „idõsebb”
korosztályok az NB II-es baj-
nokság megnyerésével (2006
után másodszor) vívták ki a jo-
got a legmagasabb osztályban
való szereplésre. 

– Az U19-es korosztályból
„kiöregedõ” játékosok mind-
egyike az NB III-as gárdához

kerül, ott bizonyíthatja tehetsé-
gét. Böde Dániel, Szabó János,
ifj. Haraszti Zsolt és Fiola Atti-
la ma már az NB I-es keret tag-
jai, õk számos élvonalbeli ta-
lálkozón játszottak már – tette
hozzá a legmagasabb edzõi
végzettséggel, pro licencszel
rendelkezõ szakágvezetõ. Per-
sze nem mindenkibõl lesz
„profi” játékos, azok, akik to-
vábbtanulnának vagy alacso-
nyabb osztályban folytatnák,
szabadon eligazolhatnak, az
egyesület mindenben segíti
futballistáit. 

A következõ két játéknapon is-
mét remek ellenfelek ellen lép
pályára a Paksi FC U19 és U17-
es gárdája. Elõbb a már emlege-
tett felcsúti akadémia csapata lá-
togat a Fehérvári úti stadionba –
a találkozókat szeptember 11-én
11 és 13 órakor rendezik –, míg
a következõ fordulóban idegen-
ben az agárdi Sándor Károly
Labdarúgó Akadémia (az MTK
kollégiuma) lesz az ellenfele
Gracza Tibor együtteseinek.       

Faller Gábor

Felsõbb osztályba jutottak

Második alkalommal rendezték
meg az ürgemezei strandon a
Nagy Sportágválasztót. A két
nagy klub, az ASE és a PSE
szakosztályai, edzõk, sportolók
várták az érdeklõdõket pénte-
ken és szombaton.

– Pénteken 1750-en vettek
részt a sportágválasztón. Pozití-
vum, hogy a délután folyamán
nagyon sok szülõ is kilátogatott
az eseményre, és személyesen is
tájékozódott a sportolási lehetõ-
ségekrõl. A néha csepergõ esõ

ellenére nagyon jó hangulatú
napot töltöttek el a diákok. A
szombati nyílt napon is szép
számmal jöttek az érdeklõdõk,
ekkor az óvodás korosztály –
szüleikkel együtt – volt túlnyo-
mó többségben. Összességében
elmondható, hogy ismét jól si-
került a sportágak megismerte-
tése és népszerûsítése – mondta
el Bedecs Ferenc, az ASE ka-
jak-kenu szakosztályának veze-
tõedzõje, a Nagy Sportágvá-
lasztó egyik szervezõje.       joko

Ismét sportágválasztó

A nyár végén újabb két megmé-
rettetésen szerepeltek sikeresen a
Paksi SE tájékozódási futói. Au-
gusztus végén hazai környezet-
ben rendezték a „Csütörtöki
Népszerûsítõ Versenyt” a VMK
parkolóban, melynek célja a
sportág népszerûsítése hazai pá-
lyán. A 14 éveseknél Lénárt Vik-
tória végzett az élen, a fiúknál
Kurucz Bence volt a leggyor-
sabb, a felnõtt férfiaknál a szek-
szárdi Bernáth Zsolt gyõzött. 

Szeptember elsõ hétvégjén már
Salgótarjánban szerepeltek a
zöld-fehér klub tájfutói. A Rö-

vidtávú Országos Bajnokság el-
sõ napján egyéniben a legjobb
eredmény Kurucz Bence 4. he-
lyezése, valamint Lénárt Viktó-
ria 13. helye a B döntõben. Más-
nap a Pontgyûjtõ Országos Csa-
pat Bajnokságon három 3 fõs
együttes indult F14, N21 és F21
kategóriákban, akik közül a lá-
nyok 10.-ek lettek, így õk érték
el a legjobb helyezést. Szeptem-
berben további öt versenyen –
Szegeden, Ruzsán, Bölcskén,
Pécsett, majd ismét Pakson
(szept. 30., 17 óra, VMK) – bizo-
nyíthatnak a PSE tájfutói.     efgé

Tájfutó hírek

Kitüntették Braun Ákost

A Tolna Megyei Önkormányzat Sipos Márton-díját vehette át a
Bátaszéken tartott megyenapon Braun Ákos, az Atomerõmû
Sportegyesület Európa- és világbajnok cselgáncsozója. 25 éves
eredményes sportolói tevékenységét, kimagasló eredményeit, a
versenyeken tanúsított sportszerû magatartását, példamutató pálya-
futását ismerték el a kitüntetéssel. 

Fo
tó

:S
za

ffe
na

ue
r 

Fe
re

nc

Fo
tó

:M
ol

ná
r 

G
yu

la



2010. szeptember 10.Paksi Hírnök 18

Ha van nap, van közönség,
ha nem süt, akkor nincs – a
strandüzemeltetõk alapigaz-
sága az idei szezonra is érvé-
nyes volt. A változékony idõ-
járás miatt az elmúlt évhez
hasonlóan idén is alacsony
látogatóátlaggal zárta a nya-
rat az ürgemezei fürdõ. 

– Egyedül júliusban volt vi-
szonylag jó forgalmunk, júni-
usban és augusztusban is csu-
pán két hét volt, amikor nem
volt üres a strand – tudtuk meg
a létesítményt üzemeltetõ Pak-
si Vízmû Kft. üzemvezetõjétõl.
Ritter András elmondta, hogy
ez látogatószámra lefordítva
napi átlag 300 fõ vendéget je-
lent, két évvel ezelõtt ez a mu-
tató a duplája volt. A napsütést
nem lehet megrendelni, és nem
csupán a bevétel alakulására
van hatással, hanem a költsé-
gekre is: mivel a medencékben

állandó hõmérsékletû vízzel
várják a fürdõzõket, hûvösebb
idõ esetén ennek biztosítása je-
lentõs többletkiadást jelent. A
gépészeti berendezések folya-
matos korszerûsítésének és
karbantartásának köszönhetõ-
en technológiai probléma nem
jelentkezett a szezon alatt, a
pancsolómedence burkolata
okozott néhány esetben fejtö-

rést a vízmû szakemberei szá-
mára és néhány napos szünetet
a strandot kisgyermekkel láto-
gató családoknak. A döntés
már megszületett: a következõ
szezonra a meglazuló, összetö-
redezõ csempéket fóliázott
technológia váltja fel, így a
balesetveszély is elhárul és ál-
landó fürdõzési lehetõséget is
biztosíthat a pancsoló. Nem

csupán a strandolók biztonsá-
gára figyel az üzemeltetõ, a lé-
tesítmény felügyelete is meg-
változik. Néhány napon belül
elkészül az a kamerarendszer,
amely a strand teljes területét
õrzi a zárva tartás ideje alatt,
mozgásérzékelõ lámpákkal és
megerõsített kapukkal. – Télen
gyakran elõfordul, hogy bulik
után a fiatalok bemásznak a
strandra, és ott randalíroznak.
Ez nem csak tilos, hanem ve-
szélyes is, hiszen a két nagy
medencében állandóan van
víz. Szerencsére súlyosabb
baleset még nem történt, de re-
méljük, így csökken a „csábí-
tás” és a strandra majd csak
nyáron járnak a fiatalok –
mondta el Ritter András. 

Míg az ürgemezei strand pi-
hen és a téli karbantartással ké-
szítik fel az új szezonra, addig
sem maradnak fürdõzési, úszá-
si lehetõség nélkül a paksiak. A
tanuszoda várhatóan szeptem-
ber 15-én nyitja meg kapuit. 

-dallos-

Hûvös idõk jártak a strandolókra

Iskolába készülvén
Alsó tagozatos gyermekek
számára szervezett szabad-
idõs programot az Érted-
Értünk Baráti Társaság. A
rendezvénnyel amellett, hogy
a diákok iskolakezdésre való
ráhangolódását kívánta segí-
teni a hölgyszervezet, elsõ-
sorban egy játékos délután
megszervezése volt a céljuk. 

Az Érted-Értünk Baráti Tár-
saság három évvel ezelõtti
megalakulása óta folyamato-
san szervez nyitott szabad-
idõs programokat fiatalok
számára. Nyár végi rendezvé-
nyükre az alsó tagozatos diá-
kokat várták az ürgemezei
szabadidõparkba, ahol a gye-
rekek egy, a Nyártündér me-
séjére épülõ akadálypálya
sportos, rajzos és gondolkod-
tató feladatokból álló állomá-
sainak teljesítése után frissí-
tõket, valamint írószereket is
tartalmazó iskolakezdési cso-
magot kaptak. A közlekedési

tudnivalók felelevenítése is
célja volt a szervezõknek, hi-
szen, mint azt Seregély Erzsé-
bet, a társaság elnöke el-
mondta, az elsõ becsengetés
után ismét egyre több gyer-
mek egyedül indul nap mint
nap az iskolába, s ahhoz,
hogy biztonságban meg is ér-
kezzenek oda, szükségük van
a szabályok ismeretére. A
Paksi Rendõrkapitányság és a
Tolna megyei Polgárõr Szö-
vetség segítségének köszön-
hetõen az egyik állomáson
akkumulátoros kismotorokon
kellett a gyerekeknek a közle-
kedési táblákat felismerve be-
érkezniük a célba. A feladat
alatt a balesetmentes közleke-
déshez szükséges ismeretek
egyszerûen rögzültek. A ren-
dezvényhez a Paksi Atomerõ-
mû Zrt., valamint az ifjúsági,
sport- és esélyegyenlõségi bi-
zottság pályázati támogatása
is hozzájárult.

Dallos Szilvia

Idén elõször Cseresznyés-
puszta biztosított helyszínt
az Életfa Kulturális Egyesü-
let hagyományõrzõ napjá-
nak. Bár az idõjárás nem fo-
gadta kegyeibe a programot,
a rendezvényre érkezõket az
esõfelhõk nem zavarták. 

A magyar kulturális értékek
megõrzését, ápolását és be-
mutatását vállalta feladatául
megalakulásakor az Életfa
Kulturális Egyesület, a négy
éve rendszeresen megrende-
zett hagyományõrzõ napjuk is
ebben a szellemben szervezõ-
dik. Az elsõ években az ürge-
mezei szabadidõ park adott
otthont a két-, majd egynapos
rendezvénynek, idén Cseresz-
nyésre esett a választás. A ha-
gyományos fõzõversenyen
magyar ételek készültek sza-
badtûzön, a hétpróbás vetél-

kedõben pedig megismerked-
hettek õsi fegyverekkel, a
kelevésszel, a csatacsillaggal,
az íjjal és a dárdával, valamint
a népi eszközökkel, a kürttel
és az ostorral a vendégek.
Délután már a muzsika is hoz-
zájárult a kikapcsolódáshoz:
az atomerõmûnek köszönhe-
tõen a volt iskolaépület elõtt
felállított sátor színpadán egy-
mást követték a helyi és kör-
nyékbeli zenekarok produkci-
ói. Akinek kedve támadt em-
léket is hazavinni a rendez-
vényrõl, válogathatott a kéz-
mûvesek portékáiból. A prog-
ram lebonyolításában a Szkíta
Motoros Baráti Kör, a Várta
Egyesület, az Erdélyi Magya-
rok Tolna megyei Egyesülete
és a cseresznyési részönkor-
mányzat is segítette a szerve-
zõ Csákó Judit munkáját.

-dal-

Hagyományõrzõk
Cseresznyéspusztán
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A faluháztól indul 13.30-kor a
szüreti felvonulás szeptember
18-án, majd fellépõk szórakoz-
tatják az egybegyûlteket. ADecsi
Hagyományõrzõ Együttes, Sió-
agárdi Néptáncegyüttes, Kutya-
kölykök tánccsoport (a Csillag
születik döntõsei) követik egy-
mást a színpadon, ahol hatkor a
Tûzvirág produkcióját láthatják.

Kézmûvesek udvara is várja az
odalátogatókat, de az arc és hen-
nafestést is kipróbálhatják. Este
nyolctól szüreti bál a faluházban. 
A plébánia közösségi házában
Takács Éva „Gyökerek” címû
fotókiállítását tekinthetik meg,
Gyõrffy József tûzzománc stá-
cióképei pedig a templomban
láthatóak. 

Idén is meghirdetik a szüret-
hez kapcsolódó (dió, alma,
szilva, szõlõ) gyümölcsökbõl
készült sós-, illetve édes süte-
mények versenyét. Bõvíteni
szeretnék a pályázatot szüreti
ételek kategóriával, amiben
húsételek szerepelnek õszi
gyümölcs-zöldségfélével el-
készítve. A jeligével ellátott
finomságokat sorszám alap-
ján értékeli a zsûri, a gyõzte-
sek díjat, oklevelet kapnak. A

nevezni kívánt étkeket szep-
tember 18-án, délig kell lead-
ni a faluházban. 

Hagyomány már a madárijesz-
tõ-készítõ pályázat, amelyre vár-
ják az ügyes kezû, ötlettel teli je-
lentkezõket, akik közül a legjob-
bakat díjazzák. Szeptember 17-
én egész nap, míg szombaton
délelõtt 10 óráig várják a pálya-
mûveket, amelyeket aztán a
nagyközönség is megcsodálhat. 

2010. szeptember 10. 19 Paksi Hírnök

Paksi Hirdetõiroda
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: paksi-hirdeto@externet.hu

Raktár és irodák (teljes közmûvel) 
kb. 1000 m2 4,5 m belmagasságú 

kiadók-eladók az M6-os, ill. a 6-os 
fõút mellett Pakstól 12 km-re Tolnán. 
Kamionnal megközelíthetõ, utcafronti
részen szgk. parkolóval rendelkezik. 

Érdeklõdni a 30/551-7887 tel. számon.

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks fõutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

30/9372-668,75/511-252.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

TEMPÓ
Autósiskola

Tanfolyam indul: 
„B” személygépkocsi kategóriában 

2010. szeptember 15-én 15.00-kor.

DIÁKKEDVEZMÉNY
Kérj ajánlatot:

www.tempo-autosiskola.hu
Jelentkezés: a fenti idõpontban  Pakson,
az ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a

70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.
- Kamatmentes részletfizetés

- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet
- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség

- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata
- Kedvezõ árak
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Szeptember 12. (vas.) 19 óra
SZELLEMÍRÓ

feliratos fr.-angol-német film

Szeptember 15. (szerda) 19 óra
HA/VER (KICK-ASS)

amerikai vígjáték

szeptember 17. (péntek) 19 óra
A BOMBÁK FÖLDJÉN
feliratos háborús dráma

szeptember 19. (vas.) 17 óra
CSINGILING ÉS A NAGY

TÜNDÉRMENTÉS
amerikai animációs film

szeptember 22. (szerda) 19 óra
NAGYFIÚK

amerikai vígjáték

szeptember 24. (péntek) 19 óra
SALT ÜGYNÖK
amerikai akciófilm

Mozimûsor

A Paksi Sporthorgász Egyesület
augusztus utolsó vasárnapján
rendezte immár hagyományos
horgászversenyét. A Tokaji Sán-
dorról, az egyesület korábbi tit-
káráról elnevezett megmérette-
tést két kategóriában hirdették
meg: a felnõttek mezõnyében
12-en ragadtak pecabotot, az if-
júsági korosztályból azonban

senki sem jelent meg. Az okok-
ról Várszegi Viktor, az egyesület
januárban megválasztott elnöke
beszélt:  – Sajnos a fiatalok ma-
napság nem járnak horgászni. A
televíziózás, a számítógépezés
jelenti számukra a kikapcsoló-
dást. Éppen ezért felvettük a kap-
csolatot a Bezerédj Általános Is-
kola vezetésével és Horgász-suli

néven foglalkozást indítottunk,
amelyre máris több mint harmin-
can jelentkeztek. Célunk az if-
joncok vízpartra csábítása, a hor-
gászat és ezáltal a Duna megis-
mertetése, megkedveltetése. 

Averõfényes napsütés mellett a
vízállás is kedvezett, a verseny-
zõk szorgosan fogták a halakat, a
gesztenyefák alatt pedig halászlé
rotyogott a bográcsban. Az ízle-
tes ebéd elõtti eredményhirdetés-
kor köszöntötték az egyesület
legidõsebb tagját, Lányi Miklóst,
aki a kezdetek, vagyis 1947 óta
tagja a társaságnak, 50 éve a ve-
zetõségnek és a napokban ünne-
pelte 80. születésnapját. A ver-
senyt Várszegi Gábor nyerte,
Heimann József és Pach József
elõtt, akiket éremmel és serleg-
gel díjaztak, de minden induló
kapott oklevelet és a támogatók
jóvoltából horgászfelszerelése-
ket, etetõanyagokat is. Az egye-
sület következõ versenyét szep-
tember 19-én rendezi, akkor a
gyermekeket várják.            röné

Ifjakat várnak a vízpartra

Pakson az Újtemplom utcában
földszinti 3 szobás , 2 erkélyes

felújított, bútorozott lakás 
legalább 1 évre kiadó.

Részletes felvilágosítás:
06-70/310-8374

Szüreti nap Kömlõdön
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KERET+LENCSE

Az ár tartalmazza:
Szemüvegkeret

Mûanyag lencse
Tükrözõdésmentesítõ réteg

Karcvédõ réteg
Munkadíj

Szemvizsgálat

A fenti ajánlat BIFOKÁLIS VÁLTOZATBAN
14.900 Ft

7030 Paks, Dózsa György utca 20.
Telefon: 75/511-246

A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben.
Az akció 2010. szeptember 10-tõl október 31-ig tart.
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

2 hónapra évi 6% betéti kamatot (EBKM: 6,00%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)

kínálunk egyszeri lekötésû számlabetétekre összeg-
határtól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, So-
mogy és Zala megyei fiókjainkban, hívását
pedig a 06/40-200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és terméksza-

bályzatok tartalmazzák.

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

„KOMBI” hitellel
segít beiskolázási gondjain

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz nem kötött,
forintban igényelhetõ „KOMBI” hitelünket.

Hitelösszeg: 100.000Ft–5.000.000 Ft  
Kamat mértéke: Jegybanki alapkamat + 8%, 

azaz jelenleg  évi 13,25 %                                 
- lakossági bankszámlával rendelkezõ ügyfeleink számára:      

jegybanki alapkamat  + 6%, 
azaz  jelenleg évi  11,25%

Futamidõ: 1-15 év     elõtörlesztési díj: 0 Ft !     

Hitelösszeg Futamidõ Törlesztõrészlet THM  %
JB+8% esetén

100 000 Ft 3 év 3.400 Ft/hó 18,3
500 000 Ft 3 év 16.970 Ft/hó 15,7
1 000 000 Ft 5 év 23.000 Ft/hó 15,1

*Jelen tájékoztatás nem minõsül ajánlattételnek. Bõvebb felvilágosításért
kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja a
75/541-510 központi telefonszámot!

Hitel elõkészítési díj 1 mó Ft-ig 2.000 Ft; 1 mó Ft felett 2‰, de  min. 3.000,- Ft.
Kezelési költség 1%. Egyenlegközlõ díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a Ta-
karékszövetkezet minden év végén egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfél-
nek az év utolsó  munkanapján tartozása áll fenn. 1 mó Ft feletti kölcsönnél ingat-
lan fedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet részére meg-
fizetendõ egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft fe-
lett  értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is elõír a Takarékszö-
vetkezet!) 

Eladó – 
bérelhetõ 
ingatlanok
Pakson a Kossuth Lajos utcában – a volt gyógy-
szertári üzlettel – több lakásra felosztható csa-
ládi ház reális áron eladó. Az épület vállalkozás
céljára is alkalmas, de társasházzá alakítása is
lehetséges.

A Kossuth Lajos utcában 4 szobás, összkomfor-
tos, gázfûtéses nagykertes családi ház eladó.
Irányár: 21,3 M Ft.

A Kossuth Lajos utcában 3 szobás, földszinti,
felújított lakás, garázzsal, kerttel eladó. Irányár:
16,8 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás össz-
komfortos lakás kerttel, tárolóval eladó.

Dunaszentgyörgyön a Malom utcában összkom-
fortos, gázfûtéses családi ház eladó. Irányár:
15,8 M Ft.

Kiadó Pakson a Fenyves utcai üzletsoron egy 25
m2-es üzlethelyiség.

Pakson, a lakótelepen a Tölgyfa utcában IV.
emeleti, 2,5 szobás lakás eladó, hõszigetelt nyí-
lászárók, igényes belsõ kialakítás.

Paks Óváros központjában 5 szobás, összkom-
fortos, garázsos családi ház eladó.

Pakson a városközpontban a Váci M. utcában
felújított téglaépületben, rendezett parkosított
területen, 2 és fél szobás, erkélyes, 62 m2-es
elsõ emeleti lakás eladó. 
Irányár: 14 100 000 Ft.

Paks–Dunakömlõdön a Béke utcában, kétszin-
tes, szuterénos, tégla falazatú, 210 m2-es, köz-
ponti fûtéses (gáz és vegyes tüzelésû), két külön
bejárattal rendelkezõ, 3 és félszoba, konyha, 1
fürdõszoba, 2 zuhanyzó, 2 garázs, mûhely, pin-
ce, újszerû állapotban (két család részére is al-
kalmas) eladó. Téglaépítésû társasházi, 2 szo-
bás lakást, második emeletig beszámítok.
Irányár: 17 900 000 Ft

Részletes felvilágosítás
Fonyó Lajos ingatlan 
értékbecslõ, közvetítõ

Tel: 70/310-8374 

E-mail: 
fonyo.lajos@t-online.hu 


